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:oe GASPERI

no Komisji Politycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych
obradującej w sprawie zakazu broni atomowej
winien
rozdany we wszystkich
Wiceminister Wyszyński piętnuje ciemne machinacje de- nem,
kach
...
być

przez lud Neapolu
języ-

urzędowych

giełdy
Delegat radziecki stwierdził, że nastąpiło
Na czwartkowym posiedzeniu
Następnie, wśród ogólnego napięcia sali, _za oczywiste pogwałcenie
regulaminu wskutek
plenarnym Komisji Politycznej ONZ rozpo- żądał głosu szef delegacji radzieckiej, wice- nit•przestrzeganla przewld"Zianych w nim ter.
częła się dy~kusja nad sprawozdaniem Komisji mnisler \fyszyński który złożył następujące mi nów.
Energii Atomowej oraz projektem rezolucji w o~wiadczenie: „Projekt rezolucJi kanadyjskiej
Pnev, odnlczący Spaak zmU'.z~ ny był pnyzostał rozdany zaledwie dziś rano. Nie było znać, że istotnie nastąpiło pogwałcenie art. ·
ki sprawie.
n.. . kt t
ł
d
t k
nawet czasu, aby go dokładnie przestudiować. 109 regulaminu, który głosi, że wszelkie pr!lr i"OJe •
en, zg oszony przez e1ega a ana.
. .
j
l
ć
dy iski ego Mac Naugthona w czwartek rano Jak naJenergiczmeJ protestuję przeciwko tego
ekty rezolucji w nny by rozdane delegap;oponuje zatw.ierdzenie przez Zgromadze: i rodzaju metodom. Nie wiem również dla- tom na dzień przed tym. Wśród ogólnej kon· i
niP. za.leceń i pro~o~cji ~omis~i Energii ~to- j czego projekt ten został rozdany tylko w ję- fuzji minister Spaak zarządził odro_czenie ob- 1
mowej. Przyponuna3ąc, ze Związek Radziec-1 zyku angielskim, choć, zgodnie z regularni- rad Komisji Politycznej do piątku.
ki ni'! wyraził zgody na przedstawiony system
--------------------------1rnntroli, delegat kanadyjski, popierając ame·
I
ryka~ski plan ~ontroli'. st...Jier~ził, że Związel~ !
Radw;cki zgłosił w te! spraw:e odrębne pr?-1
pozycje. Następny mowca Warren Austin\ . WARSZAWA, PAP. - Obok opublikowa- łać do życia komisję organizacji administra(USA) polemizował ze stanowiskiem delegacji nych już w prasie postanowień 0 zniesieniu ej: publicznej. Komisja ta opiniować będzie
radzieckiej, przypfaując wiceministrowi Wy- kartek chlebowych i mącznych oraz likwida- wszystkie projekty, dotyczące kreowania no!:zyńskiemu przywiązywanie nadmiernego zna ej[ Ministerstwa Aprowizacji Rada Ministrów wych lub rozbudowy istniejących już urzęRZYM. W związku z uroczystym wręcze
czenia do kwe„tii eksploatowania surowców przyjęła na swym ostatnim' posiedzeniu sze- dów państwowych. Pozwoli to na uniknięcie niem 7.arządowi miejskiemu w Neapolu
atomowych , i zastosowania energii ato- reg innych uchwał. Jedna z nich dotyczy przerostów przy tworzeniu nowych jednostek złotego medalu za zorganizowanie bohater. dl
1·
ł
h
J t
skiego powstania pneciwko Niemcom we
moweJ
l
ce ow przemys owJ'.c .
es akcji pomocy zimoweJ, która również w roku administracyjnych.
wrześniu 1943 r. premier de Gasperi miał
rzccza charakterystyczną, że delegat amerykań b'.eż. będzie kontynuowana przez Rząd przy
Następna uchwala, dotycząca 1..asad udziela- wygłosić
inaug'ura.cyjne przemówienie.
~ki pominął zupełnym milczeniem argumenty wspóludziale Centralnego Komitetu Opieki nia organizacjom społecznym subwencji ze Z!iledwie jednak de Gasperi wypo"Mif'd:r.lał
wlce.mlnisłra Wv~;: •ńi:kiego. który w przemń- c::!lo'ewm · rtr nni tw p · ·c:zny h
·;;i„
Ił
'.'.'t• ·a z ;
a
że.ni kres t pi
ł
, v.eb n. C m
I n 11
cni u z 25 hm. wskazał na to, lż. propono· ków zawodowych i organizacji społecznych. wielotorowości i
dowolności
w
polity gwizdami i okrz. kami: „żądamy pra~v 1
wany ystem kontroli dalby Stanom ZJedno- Akcja pomocy zimowej, w roku ub:egłym ce subwencyjnej państwa. Uchwała nakła- chleba". - „Trzeba sltończyć z bezrobo·
czonvm faktyczny monopol w dziedzinie pro zamknęla się kwotą t.684.000.000 zł. Korzy- da ponadto na organizacje społeczne obo- -0iem'\ki „l\Iamd;v: dosyć repi:,esji". h" „Pr"CZ
dukcji bomby atomowej.
stało z niej okolo 1.500.000 osób repatriantów, wiązek oszczędne"o i racjonalnego zużyci o- z pupi em po z~g~zy. WOJennyc ·
a
De Gaspen wsrod mebywałego }(rzykn
System ten przewiduje bowiem przeniesie- osierocony~~ dzieci i starc?w.
.
trzy~an!ch subwencJ1 oraz przewiduje od- tysięcy sh1chaczy musiał uciec z trvbunv
ni. ~ wła 5 no~ci kopalń $Urowców atomowych
Rada Il.~m~trów uchwahła następnie powo- powrednie sposoby kontroli.
j i skryć się w aucie policyjnym.
n~ projekloVfany organ kontroli międzynaro- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _...._____,_,__;.__..;..;....;.:...;,;.,...;;.;;.;,;.;..:;.;;.;;.;;::.::;;;;.::;;;;;;;;.__........,____ ,

legatów nowojorskiej

PARYŻ,

na forum ONZ
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dowej, w którym Stany Zjednoczone posiada~:o~~dporządkowaną sobie całkowicie więk-
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Po przemówieniu delegata amerykańskiego
oddziałach
nastąpił incydent, charakteryzujący metodę
pracy „większości" bloku anglosaskiego. Na- I
pytanie przewodniczącego, czy pragnie kto I RZYM, PAP. - Prasa ateńska donosi,
zabra.= jeszcze głos, prz,ez dłuższy czas trwa- oddziały Markosa zaatakowały z kilku stron
lo milczenie, które W?'wolało k?nsternacj~. J stt'Ilcę :cssalii - Laryssę. Oddziały te opa~-1
W końcu glos zabieraią delegaci Salvadoru wały rruasto, po czym - wykonawszy powie·
i Argentyny z wyraźnym zamiarem przeclą· rzone im zadanie - wycofały !ię w okoliczny
gnięcia dyskusji.
teren.
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Brytyjski minister wojny

wojownicze

wystąpienie

LONDYN (PAP). - Brytyjski minister woj·, well przypomniał słucha.czom bohaterstwo tol·
n.y Emai:uel Shinwell ,WJ'.'gł~sił n~ ~gromadze. li nierzy radzieckich J_ epopeę Stalingrad~. O Jak
niu pubhcz.nym przemow1eme, posw1ęcone sy· tach tych - zako11czył mówca - me wolno
tua<.ji międzynaro<lowej. Mówca zaznaczył, że zapominać.
rząd brytyj.~ki powinien starann i e przestudioLONDYN (PAP). Koru;erwatywna prasa
wać propozycje Wyszyńskiego. Minister Shin-f angielska komentuje doniesienie
„Daily Exwell podkreśli/, że panika, którą wywołuje się pre·s s", iż Attlee udzielił nagany Shinwellowi
na .świecie, jest nieuzasadniona. „Odrzucam za jego mowę z 26 września br„ stwierdzającą
stanowczo wszelką myśl, że w obecnej sytu· że Wielka Brytania powinna by dokladni9
międzynarodowej tkwią pierwiastki, które
mogą doprowadzić do wojny" pow i edział

PARYŻ, PAP. - Oddziały armii demokratycznej zaatakowały garnizon w mieście So:hos, położony~ n!edal.~ko Salonik. W .wyniku walk, oddziały arnu~ demokratyczne] u:lob.yły wzniesieni~ ważn~ pod względem strategicz.nym - AgJos-Chnstoforos. W ręce od-

działów

gen. Mark-0sa wpadły duże łupy wojenne.
Na wyspie Eubei oddziały armii demokratycznej prowadzą od pewnego c~su operacje
wojenne. Wojska :faszystowskie rnaciły tutaj 150 zabitych l 270 rannych.
RZYM, PAP. - Demoralizacja w szeregach
wojsk ateńskich pogłębia się z każdym dniem
Całe brygady odmawiają walki z siłami demokratycznymi. Po bitwie pod Vitsi - wzię
c: do niewoli żołnierze armii ateńskiej - ujawnili szereg faktów, potwierdzających roz•
kład wojsk fasz.ystowskich. Żołnierze wystę
pują często przeciwko przetlłużaniu wojny, mi
mo terroru, aresztowań i wyroków śmierci. Na
wet wśród oficerów nierzadkie są wypadki
odmowy udziału w walce.
Stan ten w armii ateńskiej pozostaje w ja·
skrawym kontraście do ducha ożywiającego
armię gen. Markosa.
Żołnierze armii gen.
Markosa cieszą się poparciem narodu, czego
dowodem są ciągłe dobrow-0Ine dotacje ludno
ści w zbożu i środkach żywnościowych.

- przeciw Bevinowi

potępia

Bevina na forum ONZ

przestu<liować

propozycję

sprawie redukcji zbrojeń.

Wyszyńskiego

w

Ostatnie więc oświadczenie Shinwella, któ·
ry iednocześnie jest prezesem Partii Pracy, u·
wożone jest w kołach dziennikarskich za silny
głos opozycji partyjnej przeciwko
polityce
Bevina. Opozycja ta ula.je się przybierać na
sile mimo pozornego spokoju na wewnętu·
nym terenie partyjnym.

ocj1

mi.nister S.hinwe.11.
W związku z tym l>rytyjski min ister wojny
zapr7eczył pogłoskom, szerzonym w pewnych
kolach, jakoby rząd brytyjski zamierzał rozpi·
sać

W

mobilizację.

końcu

swego przemówienia minister Shin

CLAY
obrońca

-

Kulis rok

wań

w Berlinie

Delegacje anglosaskie zerwały narady na rozkaz Waszyngtonu ·

Aresztowanie dowódcy

organizacji „ Sterna''

nie P?dkreślano konieczno~ć przedłużcn ! a ro•
LONDYN PAP. - Agencja Reutera d<l.11::isi,
kowan o parę d~i. Jedn'\kze pozostali guber: że policja żydowska aresztowała "' Ha ife
natorzy iprzerwa~1 -pod„ nac isk1em ~en. Clay' a ~owódcę or~anizacji Sterna. - Friedmana Yel·
- rozmowy. Widac w i ęc z tego, 7.e guberna· • lrna, poszukiwanego w zw1ąz1ku z zamordowa·
torzy ci n.ie m:eli zami&ru opracowania wspól· nie.m hr. Bernadotte'a. Przy aresztowanym 7 na
BERLIN (PAP). - Dziennik „Neues Deu1:6ch- nego raportu.
leziono fałszywe do.k:umenty wojskowe.
land" opubl ik ował sz'Czegóły, dotycz.ące prze·
biegu obrad pomiędzy czterema gubnnatora·
mi w Berlmie w wyniku zaleceń uczestników
ro ko w a ń moskiews kich.
Na wstępie obrad powołano podkomisje rze
B.~RLIN, ~AP .. - R~~a ekono_m1cma. B~- J ku bież. pochłaniają 46 proc. wszystkich
czoz.nawców dia spraw komunikacji, handlu i
fina nsów, ponieważ jednak ek5'perci anglo- zenu uch'."a!Jła w 1ększosc:ą 2 glosow prelim1-, wpływów podatkowych. Co s;ę tyczy handlu
sasc y nie sk ładali żadnych ·k onkretnych wnio· narz budzeto.wy na ~ok 1948.
.
zagranicznego zachodnich mocarstw okupacyj
sków mogąc ycn sta nowić podstawę do dysku·
Jak donosi agencJa ADN, prze wodmczący nych, Puender przyznał, że eksport Bizonil
sii, doszio do znacmego p rze-Olużen ; a konfe· rady admin istracyjnej Bizonii Puender stwier wciaż opiera się zasa dniczo na ~urowcach
rencj i guberna torów
że, p ::idczas gdy r.k~port fa br,vkatów ,X,ynosi :za~
W ten s·Pos ób do 7 wrześni a rozpatrzono jP.• d<.ił prze? uchwaleniem prefaninarza,
dynie część zagadnień i brakowało jeszcze kasy pul.JJ1r?:ne są obecnie llltStl". Dod!'lł on. że! k·C"'lr jec111 l'l rł z: e ~i;<' ~ C"GŚĆ w pon\wnaniu z
ikilka d'li dla wspólnego opracowania pozosta- w~:d~tki . okupP.cyj.n e ~t1 :..iy anglo·amerykań-1 HJ31i r . Zjednoczona strP.fa - oświadczył
łych &Dra.w.
Za . t r = .r,a,UiQclti.oJ ....,;,,.J...,.i.~„1. skie1 %W1ekszyły 11e bardzo t>oważnle i w ro· P~u11der _, nie wyazvma talci~"' ~tanu.
LONDY, PAP. - Agencja Reutera dono-1
si, że Rada Bezpieczeństwa przystąpi w poniedzialek do rozpatrzenia, na wniosl'k mocarstw zachodnich, sprawy Berlina.
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Bizonia -. u_ progu ruiny

morderców
NOWY JORK, PAP. - „New York Post"
donosi, że naczelny dowódca wojsk amerykańskich w Niemczech zachodn,ich generał Clay,
odpow'adajac na pytanie korespondenta tego
dziennika stwierdził, . że on to osobiście zrewidował wyrok na zl rodniarkę hitlerowską
lizę Koch i skrór.ił wvmie„zona. foj kare więzh~nia.

~

faszystowskich przybiera1"q na sile. Żołnierze i oficerowie
Sophulisa nie chcq walczyć przeciw demokratom
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Zarządu Główne10 Zwią.7.ku Młodzieży

Do wyładunku toz okrętów użyto francuskich wojsk ko·

m.agają •ię podwyżki płac.

Polskiej

'WUU

• WARSZAWA PAP. - Na zakończenie dwu· ciw wszelkim oddi.iaływaniom Ideologii reak- nej, 11 zwłaszcza :r. przodującym oddziałem mło lon l ąlnycb.
Związek zawodowy pracowników pMt.owych
dzieży demokratycznej świata - J. Wszf!Cb·
dniowych obrad rozszerzonego plenum zarzą- cyjnej, drobnomi'e11zczańskiej na młodzież;
4) walczyć o •tale rouzerzanie d~tępu młd związkowym Leninowskim Kr.>munittycznym "' Algerze zapowiedział roz.poczęcie ełrajku
du głównego Związku Mlod:r. ' eży Polskiej u·
czestni.cy przyjęli jednomyśl n 'e rezolucję, któ· dz i eży robotn iczej, pochodzącej z war&tw bi" Związkiem Młodzieży - Komsomołem I z or· w pi4tek. Związ.ek domaga się podwyżki płac
dnego i średniego chłopstwa do szkół średnich ganizacjami młodzieży krajów demokracji lu- oraz :tniesienia pracy nocnej.
ra stw ierdza:
dowej·
w deklaracji ideowo - programowej Zwią· i wyż6zych;
·
8) p~zez ścisłe powiązanie na.szeJ organizacji
5) rozwiJląć szeroką akcj~ oświatową I ukozku Młodzieży Poł6kiej uchwalonej na KonLONDYN (PAP). - Agencja Reutera pode.•
gresie Wroclawskim, u6tali!iśmy jałfo zasadni-, len .ową wśród czloruków Związku i mas mło: z naj6zerszymi masami pracującej I uczącej
czy cel Zwi ązku - „budowę Polski, w które/ dzieży w duchu na1Jki marksizmu • leninizmu; 6i ę młodzieży wzmóc oddziaływanie ideowe je z wy&py Rodos, że :r-:izjemca ONZ w PaleBunche udał się do Haify, gdzie
6) u5prawmć styl pracy wszystkich lnstancj& i wychowawcze i utwi erdzić rolę pnodowniczą stynie n/e będzie wyzysku człowieka przez cz/owie·
ka„„ w klórej każdemu będą dane warunkl organizacyjnych i caleg.o zwią1Jrn w opatt'I" Związki.1 w 6lownku do powszechnej organi· i>rzeprowadz! ro-zmowy z przedstawicielami ko
zac ji ,.Służba · Polsce", Związku Harcerstwa misji rozjemczej ONZ. Bunche powróci w tym
swobodnego rozwoju zgodnie z jego zdolnościa o naukowe zasady;
7) zacie.;nić bra terską W6pólpracę z demokra Polskiego, 6polecznych i kultura~nych organl· 1tygodniu do swej głównej kwatery, skąd ude
mi i wytrwałością w nauce / pracy dla naro-tyczną młodzieżą innych krajów w ramach zacji i zrzeezeń mlo:izieży oraz ma6 młodzież}'! 6ię na Generalne Zgromadzenia ONZ w Pa·
du".
ryżu.
Polska pełnego ro zwoju ludzi pracy, nie zna· Swiatow<>j Federacji M!odz!~ży Demokratyc7· 1niezrzeszonej.

Podro·z·e roz1'emcy ONZ

j~·ca V\'" yzysku człowieka przez człow i eka -

-----·

sy biednych i średnich chłopów.
Napo.tykają one na 6Wej dro<lze na zacieki}'
opór pragnących powstrzymać dal5zy rozwój
naszego kraju żywiołów kapitalistycznych _
bogaczy wiejskich i wyzyskiwaczy na wsi, bo·
gacących 6ię krzywdzą i wyzyskiem biednych
i średnich chłopów.
Zatrzymanie rozwoju 6połecznego kraju to wzrost elementów kctpitali6tycznych - to
wzrost wyzysku. Nie chcą tego najszer6ze ma
sy ludności pracującej w kraju.
Walka klasowa między masami pracujący·
mi, z klasą robotnicz" na c 1.e!e, a ż'tMATloł;un'_
.......
1 •• •
„
kapitalizmu, wyzysku 1 ciemnoty, łącząca ~
z waiką na arenie mi ędzynarodowej między
. 1.
.
15tycz.nym a o'b ozem postępu
ob or.em tm'Pena
i pokoju _ p.rzybiera na sile.
Masy ;pracujące Polski Ludowej idące od
zwycięstwa do zwycięstwa, umacniające swą
władzę państwową, w ofiarnym pełnym poświę
cenia trudzie, odbudowujące kraj ze zniszczeń
wojennych i dźwigające go z zacofania - ma·
ją wszelkie dane do ostatecznego pokonania

Wojska

::i~~:~7f;~::~:~j1~m;,:::::::::; HitleroWskfe metody duszenia wolności nar'odów

;;j~~i~:~~aczy

j pn.yt<p!e5zenia mar6ZU do 150·
Od wyników prowadzonej p.rzez nie walki
od jej tempa i przebiegu zależy awans społecz.ny, kulturalny ii zawodowy młodzieży robotniczej i chłopskiej.
Związek Młodzieży Polskiej _ przodująca,
rew0<lucyjna organizacja ludowej młodzieży
miaet i wsi bierze w toczące/ się walce klaso·
we/ czynny udzi-Oł u boku klasy robotnicze/ i

amerykańskie

MOSKWA, PAP. -

opuszczą

nie

gencja Tass, ministerstwo Spraw Zagranicznych ZSRR skierował-O 18 września br. do am
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- na zasadzie doktryny rozboju

madzenla narodowego Korei • t'lnla. IO wrz&o
~nla 19ł8 r. do rządu ZSRR I rządu USA e
Jednoczesne I nlezwł-Oczne wycofanie wojsk
radzieckich I amerykańskich z Korei, nm&ło
za możllwe u~ględnlenle wYt'aźonych w tym
llłl apelu tyczeń I wydało Radzie Ministrów ZSRR
odpowiednie zarządzenia w sprawie ewakua·

_

d w-

Japo ••

'
•
• JapOnSCY
• • t rOWle
p Od patronatem M ac A rt h Ula mlnlS
kradnq milionowe SUmy

z

PARY , PAP. - Powołując się na miarodajne japońskie koła rządowi!. ag~ncja France
Presse donosi z Tokio, że wykryty tam olbrzymi skandal finansowy będ1.ie najpraw·
dcpodobniej zatuszowany. W wyniku malwersacji aresztowano b. ministra finansów Kurusu, przy czym w machinacjach brał udział również premier Asida.
Koła rządowe podkreślają, że zaistniała ko-

Noz' own., cy

W

nleczność

zatuszowania skandalu celem unik·
n'.ęcia kryzysu rządowego. Usunięcie Asidy
konserwatysty
doprowadziłoby do powrotu
Yosidy, który jest jednak obecnie uważany
przez władze okupacyjne za niepożądanego.
Również tuszując tę aferę położono kres pogłoskom, według których wiele osoblstośol
spośród amerykańskich władz okupacyjnych
jest zamieszanych w ten skandal finansowy.

cJi wojsk radzieckłch s Korei północnej,
przy czym przewidziano zakończenie ewaku·
acjl do końca grudnia 1948 r. Równcicześnie
- podkreśliła nota - Prezydium Rady Naj.
wyższej ZSRR wyraziło nadzieję, t.e t rząd
USA zgodzi się na ewakuowanie woj~k 2'.m~
rykańskłcb z Korei południowej w' wymlenJo.
nym wyżej terminie.
W odpow!ed?i ambasada USA w nocie z anta
28 wrz.e~nia zakomunikowała ministerstwu
Spraw zagranicznych ZSRR, że rząd USA
do wiadomości decyzję rządu radzlec-

przyjął

~~r:;~~ae;r~k::1~\~~j~~ r;~~~e:!~~
bo o' wka ch de Gau11 e a :1~~r:
rząd
rykańska stwierdziła
J'

23 gaulli11t6w 11pośród tzw.
iatrzymanych na wJecu
w 6ali Jean-Jaures w Paryżu, 11kazano na dwa
tygodnie bezwzględnego are6ztu za posiadanie
pałesk gumowych, kastetów itp. Wśród zatrzy·
manych znajduje się 5-ciu notorycznych prze·
PARYŻ (PAP). -

„11h1żbv porządkowej",

uniemożliwiła prze·
prowadzenie zapowiedzianego przez gaulli·
ZMP postana· stów wiecu propagandowego z udzialf'm przed
6tawkiela gau'11istowskiego RPF - Paleskiego.
organizacji i mas

~~r~~j~żyel!i:nd~:~~ ~~'T~:ty~~~~ejw m~:
de i na wsi i usuwanie wszelkich form wyzy·

południowej

e Korei
Nota stwierddla, ~;i Prezydium Rady NaJ·
Hzpałnentu apelu zgrowyższej ZSRR, "
-

rzą

mas biednego i średniego chłopstwa, mobllizu· stępców.
Grupa republikanów
jqc d-0 tej walki najszersze masy młodzieży.

Pl

Korei

Jak dowiaduje się a· 1basady USA w Moskwie notę w spra

I

USA rodalej, !e
patruje sprawę eWłlkuacji wojsk, jako część
Podcu11 gaulli&t.ow&kiego 2elbranla 'W tall obszerniejszego problemu jedności 1 nlezawł·
Wagram w Pary2u aresztowano trzech gaulld·
słości Korei i te punkt wi<lz<''lia rzqdu USA
15\ów :ui. ;po6iadanie pałek gumowych
Po<lając dalue rewelacje na tema.t tajnych co do tego zagadnienia zostanie w odpowłed·
organizacyj RPF, dziennik „Ce SoLr" ipodkre- nim czasie sprecyęowany przez delegację USA
w mln111terstwie n a Generalnym Zgromadzeniu ONZ. W ten
śla, że gaulliści posiadają
6praw wewnętrznych własne 'komórki lnforma· sposób rząd USA nie WYl'llZił zgody na wyco.
cyjne, złożone z wy15okich urzędników, którzy fanie wojsk amerykańskich z południowej
zwolennikami de
6ą jawnymi lub ukrytymi
Gaulle'a. Komórki te informują przywódcę Korei równocześnie z ewakuacją wojsk ra·
dziecklcb z Korei północnej I nchylłl się od
RPP 0 wszystkich decyzjach ministeMtwa.
besp~rednłeJ odpowiedzi na pytanie, zawarte

wo1·ennych .,.
,,P1'ers· c·1en· szp1·e60 owsk1"" pod z· enaczy
6

nocie

~~s

rządu radzłecłde,o.

Komunikat ZMP

6ku robotników biednych 1 średnich chło.p6w; Wspólnicy karteli hitlerowskich oczernia1'q '"'amięć wielkiego
"""
S
d
2) stale rozszerzać I ulepszać wspólzawodniZarząd Wojewódzki podaje ·do wiado·
prezy enta tanów Zjednoczonych
ctwo pracy młodzieży, zarówno w mieście,
NOWY JORK PAP. - Generalny Sekretarz Dennla, w swoim oświadczeniu dla pr!sy pod· mości, że w dniu 6 bm. odbędzie się Plenum
Jak i na wsi1
3) prowadzić bezkompromi6ową walkę prze· Komunistycznej Partii Stanów ZjednoczJnych kreślił, że 6prawozdanie ikom!sji ba<lanJa d:iia· Zarządu Wojewódzkiego ZMP w Lodzi, na
łalności antyamerykańskiej w sprawie Ezpie· które winni przybyć przewodniczący Zarzą-

Proces bogacza

WARSZAWA (PAP). - Dnia 30 września br.I
w Zgorzelcu, woj. wrocławskie roz.począł się
proces przeciwko bogaczowi wiejskiemu, Sta·
nisJawowi Opasale, oskarżonemu o sabotaż
gospodarczy i ~wiadomq działalność na szkodę
Państwa.

agronom, będąc
Opasała, z wykształcenia
właścicielem gospodarstwa rolnego w Dłuży·
nie-Dolnej, objął jednocześnle stanowisko !kie·
rownika ośrodka oświaty rolniczej w tej Ea·
mej miej6'Cowości.
Na zajmowanym stanowisku Opasała do·
szeregu nadużyć d aktów sabotażti
kierowanego przez siebie ośrodka,

puścił się
na 6z>kodę

. . .
gostwa, dotyczącego produkcji bomby atomo· d.
ow MieJskich i Powiatowych z terenu wowej„ jest jednym wielkim fałszerstwem, które
ma na celu wywołać histerię wojenną, oczernić jewództwa łódzkiego.
W dniach 7-8 bm obędzie się W sledzidoprowadzając go stopniowo do ruiny. Otrzy· Roosevelta i wszystkich jego b. wspólpracow·
mywane na zagospodarowanie ośrodka sub· ników, którzy dążyli do utrzymywaJtia przyja"A ble Zarządu Wojewódzkiego ZMP przy ulicy Kopernika 8 narada aktywu Wojewódzwencje, narzędzia rolnicze, przy<lziały nasion, nych stosunków z ZSRR.
Sprawozdanie to, powiedział Dennis, - ma kiego ZMP.
siły ipociągowe itp. oskarżony zużywał przede
Na porządku dziennym narady podane
wszystkim na potrzeby 11Wego prywatnego go- być pewnego rodzaju odpowiedzią rea.kc/i a.me
•
radziecki, dotyczący
rykańskie} na wniosek
spodarstwa.
zostaną do wiadom~cł ostatn!e uchwały
Prywatne go1podaMtwo O.pasały tout41 m zmniejszenia zbrojeń.
Na zakończenie Dennie stwierdził„ te praw- Plenum Zarządu Głównego ZMP.
&topnioweJ ruiny ośrodka doszło do kwitn!lCe·
dziwych zdrajców ojczyzny należy szuka<! w
go stanu.
Zajęty wyłącznie powi~kszenlem eiwego m'll.· tych kołach, które podczCUJ wo/ny sprzedawały
jątku t własnego etanu posiadania o6karżon)' tajemnice o znaczeniu obronnym kartelom ht· \
l.
·~
Opasała, w .wyniku swe/ przestępcze/ działa/· llerowskim - w biurach ;:lrnncernu Duponta !
. . JUJłlfl.JJUI~
. ·: ·
ności, naraził Skarb Państwa na straty, sięga·\ Rockefellera ,,Standard Oil Company of New
;· ' .•
.•
••
•
Jen;ey", oraz w samej kom!f;ji badania dzlałal·
/qce około 2.500.000 zł.

wiejskiego-sabotażysty

· ..1-1'-,,;,.,!„!.
Tir.i·'i'I bUn-a
.

ności antyamerykańskiej.

Procee trwa.

Jerzy Korwi!!

43)

Zabójstwo Waldemara Glilcka
.P okój nat?m~ast wywierał cał~cie o_d- j z daleka niedość starann~e wytartą wilg?ć·
- Czy pani domyśla się, z czym do mej
mienne wrazeme. Podłoga starannie lakie·
ł
rowana w znacznej części przykryta by a przybywamy?
_ Tak.
dywanem. Otomana, choć poch0dz1ła z koń
- Proszę nam powiedzieć, kiedy przy~ dziewiętnasteg~ stulecia, przedst~wia~a
się okazale, głównie zresztą dlatego, ze me szedł do tego domu pan Wierucki?
- W kilka godzin po swoim przyjeździe
byfa bardzo znisuzona, a pokrycie z ziel~nego welw~tu meblow~go. uobrze ~?r~oru- z Warszawy, ale nie zastał córki i wyszedł
zo;vało z zielon~ ?dciemem w chmsk1 de- jej naprzeciw.
_ A następnego dnia"·
sen, malowanych sc_ia_n. _Przed otomaną stał
łn
- Nie było go lJ nas przez pełne trzy
stoł nakryty r6wn1ez zieloną :riar~thą,, ten
dopiero wczoraJ' po szósteJ'
wydobywał l'!Ję _JeS~cze z dni. Przyszedł
sam .. kolor
.
podbicia ogromne] kap:v. obeJmuJąceJ dwa
.
,
wieczorem.
przed
nowoczesne łóżka. Umeblowania dopełnia·
...,._ Czy zastał wt~d~ corkę pani? .
ła piękna bieliźniarka i toaleta z lusterm
- Tak. Rozmawiali nawet długo i„.
w owalnym kształcie. zasadnicza. jednak
. .
- I co?.
różnica między kuchnią a pokojem pole- Pogmewah się z sobą, „
gała na zapachu. Pokój powietrze miał
- Z powodu dyrektora Glucka .
'""."'te gdy w kuchni każdy mebel, mate·
- Tak, był o niego zazdrosny.
h
kl
·
~.,u
riały i wszystkie kąty nasią Y zapac a- Jak córka pani dostała się do pracy?
t 1 t ·
k "lk
_ To był zwykły przypadek. _ Wszystmi gotowanego tu od i unas u a Jadła tak silnie, że mimo rozwartego szeroko kie pytania zadawał Hennert i niesłychanie
okna, utrzvmywały się uparcie w prze· ostro wpatrywał si·ę w matkę Krystyny,
i;trzeni czterech ścian. jak ciało niiemal już
stałe. I nie skrzyp drzwi, ale właśnie ów która mówiła w dalszym ciągu: - Siedziazapach zwiastował sędziemu i sierżantowj łam z Krystką w parku Poniatowskiego na
· d,
dl
t
k ·
ł
· ki · p
a_ P?J~Z ow
rze- . a wce J!rzy o, ~ęznym or~e
wejście do pokoju pani Je ł owic eJ.
brała się w inną sukndę i widocznie umyła i rowe:ow. Oto~ zdarzyło się, że J_akies aut~
nie tvlko rP.ce. A.le i twar7- bo czuć iuż bvło notraciło cvkl!ste tuż naprzeciw naszeJ

„

ławki. Krvstka zrobiła mu opatrunek, a firmy i tylko tym trzymała przy sobie bar.
później musiała pojechać do liomisariatu, dzo niesfornego męfa. Jełowicka nie mogła
aby złoźyć zeznania, zapisane następnie w o tym oczywiście wiedzieć. Skoro jednak

Gliick przyrzekał małżeństwo, musiało mu
iść z dziewczyną bardzo opornie, ale teraz
zawód jej był bardzo głęboki,
- Gdzie obecnie znajduje się pani
córka?
- Poszła do kolefanki, powinna zaraz
nadejść.
_ To dobrze, chcę z nią poromlawia~,
więc czekam.
tego momentu postanowił skorzysta~
sęcraia Nosek. kilka już razy spo15lądał bar·
dzo niecierpliwie na zegarek, a teraz wstał
z otomany i z udawanym zręc.z.nie zakłopo·
taniem zawołał:
- Zapomniałem na śmierć, ~e mam się
~rzednim, a później dla dodatkowych wyJaśnień wezwał ją do gabinetu. Zupełnie 0 tej porze spotkać z komisarzem Weyeniespodziewanie dla niej samej przeniesio- rem. Będę musiał kolegę zostawić samego.
k ta ·
t d · ' " · · d
t ł
Dlaczego postępował w ten sposób?
na zos a a w Y zien pozmeJ 0 se re natu. Jakiś czas pracowała z dawną, urzęd- Przez jego mózg przeszła pewna myśl jak
niczką, a następnie mianowana została na błyskawica, ta myśl w znacznym stopniu
zmieniła cały jego pogląd na sprawę i zro·
jej miejsce już na stale.
- Czy nie uważała pani tego m pod.ej- zumiał, że zmuswny jest do szukania za·
bójcy na innych niż dotychczas śladać'h.
rzane?
_. Nie. Gliick starał się 0 :K_rystkę zupeł- Nie mógł nawet pojąć, dlaczego zapomniał
nie serio, gdyby nie J·ego Zona., wzh>łby i to tak gruntownie o żonie Waldemara.
d · b ł
' ł
· d zia
· z mą
Gr·uck a. co się
o, g zie y a,
1rozw6d i ożenił się z mą córką. Wszystko
<lJaczego nie z1awia się jeszcze przy śledzpopsuła ta. ~o~ieta~
twie 'I Zbiegal szybko po schodach, czemu
_ Czy mowił 008 na ten temat?
a.ierżant. Hennert przysłuchiwał się z uczu.
.
•
- Przyrzekał. .
ciem prawdziwego triumfu. Został nareszł
odł ś t
ł
d
rt
H
k enne a ~- mru\ł a P . 0 c.0 łgo cz owie- cie sam i będzie mógł przenrowadzić całe
bez niepotrzebnych
a. C_zego Gluck rugdy me !ll- .g by przepri;i~ swoje zamierzenie
,
wadzić, to rozwodu ze swo.ią zoną. Zawdz1ę L.. •• •
czał jej absolutnie wszystko, wykształce- .,.w1arllrnw. A t.o hi>.dzia dm:lliero triumf!
nie i swe stanowisko: p~ Róża Gliick posia.dała bowiem nrawie oołowe akcji c~J _
c~ n.t '
poUcyjnym protokóle z wypadku. Kierowcą
auta był główny buchalter z fabryki Rosenthala.
- I to on wyrobił jej pracę w tej flrmie. - Domyślił się Hennert.
- On. Ponieważ Krystka pr~edstawiła
wypadek w korzystnym dla niego świetle,
tak że uniknął wszelkich przykrości.
- To Gliick poznał ją dopiero, gdy ju~
pracowała w fabryce?
_ Przys":edł pewnego razu, aby obejrzeć
pozycje, zaksięgowane przez nią w dniu po-

z
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Międzynarodową arenę polityczną okresu powojennego charakteryzuje

narodo'

\Ab!

Y'l
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Zamiast recenzji

w~:y,r~~i 1:1 0:r~c:::aoc7iy,, „to~:; d:ys~~~t:;
i

~:~~~~:łef~:r:;:~~;J;,h~r:~~~e~in'; ~~~

podzlaJ ! st-0wsko-lenin':lwską naukę o klasach i walc2 Amerykanin, Johny Farreil. m•tychmlast wy
!dasowej. Ich „narodowa'', faktycznie Il2.cjo ! jei.tlfa. Na front? Nie, skądi~ znowu, to było
nej strony - i obóz antyimperialistyczny i demokratyczny z. ~rag.lej. Główną za. nalistyczna droga izoluje Jugosławię od ZSRR i by zbyt banalne: J. Farrell wyjeżdża do
sadą obozu demokratycznego jest uznanie pełnej suwerenT?osc1 państw wielkich
i państw .demokracji ludowej. Fałszują onl „ncutralnd" Argentyny. Co robi mło~y,
i małych, suwerenności, broniącej niezawisłości narodowej przeil. agresją imperi<1- 1h!storię wyzwolenia JugosłaWii ·od faszyzmu zdrowy itd. Johny Farrell w Argentynlel
listrczną. Imperializm uciska i eksploatuje na.rody, pozbawia:i!\O je niezawisłości na- ! pomniejszając w celach
nacjonalistycznych Gra w melin!e portowej :zn~c~onym! kośrn_li,
rod~, dążąc do pozbawienia ich suwerenności państwowej.
rolę ZSRR i Armii Radzieckiej. Ku zad0wo- wygrywa i„. wpada w raminna policji? Nie,
l~niu imperialistów starają się rozniecić V..70 to byłoby zbyt 1iroste: J. FarreJl wpada w rę
de'Jl<>gowie niemieckiego faszyzmu otwar t' ie „ludzie radzieccy uważają, że każdy na- gość m:ędzy narodami państw dem-Ok.racji lu ce bandyty, argentyńskiego rewolwerowca,
cie głosili potrzebę odrzucenia pojęcia ród, obojętnie czy wielki a.y mały, posiada dowej. Znalazło to wyraz w szowinistyeznych który ..• od!Jicra mu wygranąl Nie, to byłoby
lluwerenności, stojąc na std.now;sku, że pa-# swoje odrębne wlaściwośi;i, swoją specyfikę, wys:ąpi eniach Tito i jeg'.) kliki przeciw naro mało sensacyjne. Rewolwernwiec nie zdąża.
nowan.ie „wyższej rasy" powinno się zabez-; którą posiada tylko on, i której nie mają! d0m Albanii i Węgier oraz w machinacjach, odebrać Farrellowi wygranej, gdyż zostaje
piec.zyć „przestrzenią życiową" ,
~'.)Sztem il1ne narody. Te właściwości są właśnie w!da' zm:erzających do 11odburzania l\llacedończy- z kolei zadźgany meksykańską laską przez
państ'Y, których narody wyivodz4 się z „rasy dem poszczególnych narodów do ogólnego ków przeciw Bułgarii.
Z niecierpliwością pewnego szlachetnego pana w starszym wie.
niższe]". Jeden z filarów faszystowskiego ~karbca kultury światowej, wkładem, który oczekują imperialiści jawnego przejścia Tito ku t?tdziei wieczo:rowym sfreju. Kim jest
,.prawa" - Karl Secriet - wyłaził ze skóry, uzupełnia ją i wzbogaca. W tym sensie wszy na ich stronę. W warunkach współczesnych szlachetny, starszy pan z meksykańską laską·
żeby dowieść, ii w warunka.u1 współczeimei stkie narod y - i małe i wielkie są w jedna-, m'Jżn;i bowiem żyo':, albo w obozie imperial!- szpadą? Ob, tego na razie 'nie wie
nawet
wielkiej produkcji samodzielność starych 1 k':lwym położeniu i mają jednakowe znH· stycznym. albo w C'bozie . demokratycznym. sam J. Farrell. W każdym razie jest z tzw,
pat'istw narodowych straciła sens. Wysun ą ] I czenie''. Internacjonalizm oznacza bezlitosną Trzec:ej drogi n'e mo..
miejsca oczarowany osob;>, świa!towca, który
l)n .'~teor}ę" P?d~h\\7.::oną
przez i~eclog?~v .' walkę z .burżu3:~yjn)'.ffi nacjonal~zmem: który
Tylko i.nte~n~~jona1na j P.dno~ć narodów na nie tylko ocalił mu życie ~. _parę tys~ęcy
kraJOW 1mpenaµgtycznych - „teorię wie:- ~zerzy menaw.sc między pracuiącymi, osłaG arerne
mi ęd:zy narcdoweJ
gwarantuje peso, ale ponadto daje mu Hsclk p1łlecaJący
Jdch przestrzeniJ.4, według k'.órej państwa 1 bia ich siły i zdolność bojową, wydając w re zwycięst•v'l obozu demc!uatycznego.
do najwir.kszego, argentyńskiego domu gry.
inne, w szczególn-0ści słowiańsk'e p•:rw:inny zultacie narody na łup imperialistów, czyha· 1
„Jeśli komunistyczne partie będą mocno Cóź za okazja dla m.lodego ame:-y!i.ańskiego
być pozbawione
ekon.omicz.•;ej i politycznej jących na ich niepodlegl0ść. Agentury impest a ć na swoich stanowiskach mówi się oszust::i·szulcra! Wnet mknie on do owego
rtiepodlegiości.
Vv okresie now<.1 jennym im- rializmu najczęściej występują w szacie naw Deklaracji 9 Partyj KomunistycZ'llych kasyna, robi „sz,tukę" z kartami, wygrywa,
perialiści
starają się ożywić
fanvstowską cjonalizmu. świadczą o tym zbrodnicze mai Rcbotn'czych - jeśli nie dadzą się za- chce się ulotnić, lecz, czekaj-no, bratku, nie
„teor:ę wielkich przestrzeni'' 2.amaskować ją chinacje burżuazyjno-nacjonalistycznych klik,!
straszyć i szant::lżcwać, jeśli będą mężnie ma tak dobrze - dom gry ma dzielnych „wy
fałszywą „demokratyczna" frazeologią. świad które uciekłszy z krajów demokracji 1udrywej, j
stać na straży demokracji, suwerenności kidajłów": ,;wygrałeś", chadź do dyrektora ..,
czą o tym projekty redl•cyjnych kół a:nery- znalazły przytułek pod skrzydłami imperianar':ldowej, wolności i niepodległości swo- Maleńkie mordobicie, parę zręcznych kopnia.
kańskich 'J stworzc:niu „rządu światowego", listów, służą ich interesom i starają &ię zno·
ich krajów, jeśli potrafią w swej walce ków i oto J. Farrell staje przed szlachetnym
plan Marsh<Jl1a, proici:ty Churchilla i prawi· wu narzucić na wyzw':llone narody jarzmo im
przeciw próbom ekonomicmego i polityez cbliczem ... dżentelmena. z meksykańską laską.
cowych socjal:stóvJ' o stw.Jrzeniu ,.Związku perialistycznej niewoli.
nego ujarzmienia swych krajów stanąć n'.I
- Ach, synu, jak to nieładnie! - wzdycha
Europe.iskier.o·_' -:- :projekty ma j ące foktyczn~e
szc:zególnie niebezpieczny~ jest m1.cjonaczele .ws_zystk~ch .sił, gotowyc~ broi:ić ho- boleśchv_ie 1Uentelm~~· - I. kogóż to właścl·
na celu uza1c:rn;en.:e Emopy od amerykanl1zm w szeregach partyJ komumstyczn'}ru i mezaleznosci narodowe] - wowczas wie chclałeś „obębnic"? 1\-Ime, swrgo wybaw.
skich i angielskich ;mperialistów. Jedno- nych, które są awangarda, kierowniczą siłą
żadne plany ujarzmienia krajów Europy ce, B. Mundsena?
cz~śnie imperiali~c' \i.:ystępują. P!"zeciw za sa- narodów wal~zą~ych ~ impedalizmem;. Z~rai Az.ii nie będ.ą m.ogły być zreal!zow~ne". Młody, silny, zdrowy iitd. Amerykanin ąle
dz!e SU\~erenn'.>Śc.1, :panstwoweJ, J~~:oby „wy- tlą .naro~owe) meza?-'1sł-0ścl. Ju~~ław11 Jest
Dr?ga p~oleta::1ack1ego _1nter.nacJonal 1zmu jest złym chłopcem. Łam.ie się wlę~ cały
szedł~zeJ z mo?Y !- „przestarzałe) .
.
n~c~onalistyczna polityka 1:1t':l 1 )ego zw?len
.i wza3~mneJ poi:i.oc~ Jest. J~dyną d;':lgą oraz wzrusza. Pragnie wszak jak najleplej dla
9osw;a~cze:i1~ h1sb~yczne, .a w szczego\- mkc;w, .maskuiących SW?Ją
awanti..1rmC'Zą, WHlk1. przeciw. ~gresft 1~per;i~listyczneJ, w swego dobrodzieja. Poprzysi~ga mu więo na
. nosc1 dos,v;iadczeme walki .ZSRR o ~~v? nacJ?n~!Jsty~~ną. de~aqog1ę-frazeol?g1ą :;k~- ?brome wolno~cl. . mezaw~słosc1 narodoweJ laskę meksykańską wierność i lojalność, wo.
ją meoodle;:!osc są d-0wcde~
ze. wolnosc i mumstyczną . Tito i S-ka wypaczyh marn:s1- i suwerennDŚCt panstwoweJ.
bee czego dyr. B. ·Mundsen mianuje go swym
mepodleg.łosc ~~::-0clową OS!ąga się ty.lko .w
przyjacielem i szefem „wykidajłów" kasyna
wake ~ 1mpena.1zi:iem. W ZS~R umozllw1la lntervelacje DO§Z'f.ICllJ Czqtelni"óUJ
na 7 i pól proct>..nt od dochodów domu gry,
to lenmows;rn-stal1~10wska -polityka narod1- ----·~-~---....... - -·- ·· - - - · -~
Radość Farrella nie ma granic! On. B. Mund·
wościowa,
polityka proletariackiego interna
sen i la~ka meksykańska _ cóż za dobrana
cjonalizmu, będąca wyrazem interesów 16
_
trójka przyjaciół! Niestety, sielanka nie trwa
suwerennych republik zwią;:kowych, broni ązbyt długo. A wszystko przez to, ie Mundcych swej ruiezewisłości przed z'lborczości a
Szanowny Tow. Redaktorze.
przy Al. Kościuszki Nr 1, odpowiedziano mu sen się zen; z niejaką G:łdą, która wprawdzie
imperialistów i ich nacjonalistycznych agenWiele do życzenia pozostawiają warunki t~m. że owszem, pismo takie otrzymano, pi zy „struga" księżnę Czardaszkę, ale jest w grun.
tur. W rezultacie zespolenia swych s'ł dla mieszkaniowe niektórych pracowrlków firmy dzielone mieszkania znalazłyby się, ale ... }eEt cie li tylko nędzną prostytutką new·yorską.
budownictwa socjalistyczneqo narody Związ· naszej. PZPD i G Nr 4. Pragnąc polepszyć jedno ale - towarzysz wiceprezydent rzeko- Stąd nowe zadanie dla wiernego .J. Farrella:
ku Radzieckiego wykorzenił~' WZi'ljemną nie- sytuację, Rada Zakładowa fabryki zwróciła mo nie wyznaczył terminu przydziału, na sku strzec bae7.nle, ab:r Gilda nie zdradziła szefa
ufr.'JŚĆ. zasianą w przeszł o ści p?.1Cz kl as y wySobaczy więc uroczej, a uwodzicielskiej Czar:
Z) sku.iące, rozwi nęły swoją gospodarkę i kul- się do wiceprezydenta miasta tow. Duniaka tek czego nie wiadomo w którym dniu r.rzy- daszr.e, leje ją nawet po twarz;y,
ale to nio
turę narodową, i wykuły moralno-pol i tyczną z prośbą, ażeby w ramach przeprowadzanej dzielić te mieszkania. Fónadto łaskawym i nie pomaga: Gilda nie ma względów dla
jedność wielonarodoweg'J państwa radziec- obecnie akcji przydziału mieszkań dla naj- trochę ironicznvm tonem poinofrm-0wano na- wspaniałego B. l\'lundsena. Malo ją naweł
kiego. Demokratyczny,
antyimperial•stycz- bardziej potrzebujących, przydi.!elil 5 mb3z- szego radcę, aż<E?by uzbro;ł się w cierpliw.)ŚĆ, wzrusza, ie jest to nie tylko zwykły dyrektor
,.ny obóz na czele ze Zw. Radzieckim i kraja- kań tym robotnikom naszej firmy, który~h albowiem na cierpliwości nikt Jeszcze nie kasyna, ale również właściciel tajnego karte
m• Demokracji Lud(}wej - jest wyrazicielem mieszkania grożą zawaleniem.
stracił.
lu tnngsramowego ezy tungsgenowego. „jed·
M.s'l<l proletariackiego internacj')nalizmu n;:i
nostka." m<>rząca. o podboju całego świa.ta.
a.renle. międzyna~odowej .• Ten in!ernac~ona.
Tow. Duniak prośbę uwzględnił i kazał prze
lV!y. Rada Zakładowa, innego jesteśmy zda1 tu _ żeby nie było szablonowo _ okazu
llzm me pochł:m1ci narodow, a opiera ~1e na prowadzić w mieszkaniach tych robotników nia. Sprawa jest pilna. Zdarzyć się może. j
.
.
G.Id
• . . k h
.
n!r:h, jednoczy m"w pracujące państw 'lboz11 kontrolę, w wyniku której pr7.yznano nam 4 że w międzyczasie robotnikom naszym za- e się, ze 1 a w1asciwie oc a wyk1daJłę
d~mokratvcznego dla obrony przed imperia· mieszkania. Pismem ~ miesiąca września w::>lić się może snfit na głowę. Ponadto ie- J. Farrella. On ją też, tylko źe przezskadza
lizmem, dl.a obrony suwerenności państwo- L. Dz. Og. 9 _310 _48 zostaliśmy zawiadomieni, steśmy przekonani, że, jak się to mówi, p;:-zy- mu ogromnie wierność i lojalnl'ŚĆ dla chie·
wej i niezawi~łości narod'Jwej, dla umocniek
d
ł t . . W
dział ten ,,przei'ść nam m-0z·e koło nosa". U- bodawcy. Po dwóch god7!.inach scen pełnych
nia i rozwoju tych przeobrażeń społecznych. ŻP sprawę tę prr..ę azano 0 za a wierna
Y·
napięcia przychoclzi wreszcie z pomocą tzw.
które sprzyjają przejściu krajów demokraci' działowi Kwaterunkowemu przy Zarządzie ważamy dalej za niedopuszczalne, aby ~rz,ęd- happy end: Mundsen ginie przeIJity meksy·
ludowej do socjalizmu.
Miejskim.
nik Wydziału Kwaterunkowego tak mało kańską laską, a prostytutka Gilda pada wresz
Maro.dy Zwi~z~u Radzi~cki~g') wychod~
Gdy na skutek tego zawiadomienia członek dbał o dobro robotnika i biurokratycznie cie - ~rzr życzliwym .w~póludziale policji
tez z załozen proletariackiego mten;acJO naszej Rady tow. Kuśmierc:z,yk zwrócił się w traktował
najżywotniejsze
jeg-0
sprawy 1 arge~.tynsktej - w obJęcla oszusta J. Farnal~zmu w swoich stosunkach z innyrru na- tej sprawie do Wydzialu Kwaterunko-„'.'!go Trzeba aby taki biurokrata został przykła-1 rella.
rodami. Niedawno dopiero Stalin p'Jdkreślił,
dnie ~karany .<>raz mieszkania przydziel-Ono
Pomijając wzruszenie, jakiego dostarczył
ł
nanym robotnikom.
I nam w.;-'· fi~ pr?dukcj~ ameryk~ńskiej Zl
Od Redakcji:
list towarzyszy zmuszem Jestesmy zapyfac, poco Fllm Polski
Wydział Oświaty Zarządu Miejskiego w ?· calk?witego. zwolnienia od 0·~~aty .. P-0 ubn- z Rady Zakładowej PZPD i G Nr 4 spowo- sprowadza ta.kie „Gildy" które demoralizują,
statnicb dniiacb przystąpił do or.gani'Zowama czemu. n.auk1 słuchacze. na po<l.;ą~1e z~rnych d .
h . t
k .
d
..
kur.sów języków obcych: angielskiego, fran- eg~.amm?w otrzyrnywac będą .wiadectwa uUJe natyc mias ową re;:i CJę Zarzą u MieJ- polską publiczność kinową,.
cusk'e.go i rosyjskiego. Zależnie od pozi-0mu konc.zell!la kurnu.
(m .)
skiego.
E. TA!\I
&luchaczy będą 0 n i przy jmo wan.i na kurs 1111111111111;1:111'11!1.1111 1111111.11; .111'11::l!'lllll'llllllln1111n111111111111~1111~111111111 1 1111n1"1111n1 1 1~11111111111111111r111m11m11 1111111u1111111111111111111"m'1rflll ::i.ini:1;;r~·1fl'l11I lil" l'illll"l'l1!1lllll!l'!ll'l'111111111 111111 1111111 11111 111111 11111111i1111!!1 ·11111111111111111 11 1 11.1111 1!!ill ll'l ·I:tllililllii lll l·'l:tllilll im1111111111i;1111t1•. 111
sił politycznych na dwa obozy: na obóz imperiallstyci;ny i ~ntydemokril/tyczny :z jed-
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Kursy 1ęzy ow o cyc
a u
pracy .

Sądzimy ,że

~~~2Y·r::~~!:i~;J:6...r;~r:;:.ńst:a~tr~~ Wyniki współzawodnictwa międzyfabrycznego

Lekcje od·bywać się będą P'.ZY ul. Pi-Otrkow.skiej 11s, lewa oficyna, pierwsze piętro
'!" ,god~inach 17 - 20 .. w ~on,je_dzi,ałki, środ_:
1 .P·ątkl. W te same. dm odbywac s . ę będą za
pi.sy ~d g~dz. 17 ·te1 do 20~teJ.
.
Pomewaz kursy te zosta j ą uruchomione spe
cjainie dla świata pracy, opłaty ..,ą nisk ie i
wvnoszą 300 zł miesięcznie. Poza tym spec j.d!ny fundusz stypendialny Vv'vdzialu Ośw;iłty pozwoli na przvznawanie ulg, względnie

wprzemyśle

•
h z d o b y ł y I m1e1sce
• •
PZPB w p a b•ian1cac
i• po'łtora m1·1·iona

Dyrekcja. p 1~zemysłu Bawełnia:r:ego opu-,nania plar.1,_ jako~ć produkcji, c~yscyplin'ł
blilwwała wynild konkmsu na naJlepszy za pracy! p~c.iętne normy obsł~g1 l!laszyn?
kład· pracy w branży.
'ivydaJnosc pracy, wzrost bezp1eczenstwa i
·
h· ·
"t
Specialna
komisja
przeprowadzila H~1 eny p.acy 1 P.
·
wsuchstronn'l analizę wyroków osiagnięPierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w
tvch przez poszczególne fabryki. Analizą wysokości półtora milion azłctych zdobyły
objeto takie wskaźniki jak odsetek wyko· PZPB w Pabianicach. Zakłady te odznacza-
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filmów dla młodzieży znajdują się takie utwo
ry, jak „Aleksander Matrosow'', „Syn pułku",
„Goal'', „Biały kieł" itp. Młodzież szkDlna
podczas mie$iąca polsko-radzieckiej wymiany kulturalnej
będzie płaci ła za bilet na wszystkie miejsca
.
·
po 25 zł od osoby. Jedn':lcześnie projektuje
W okresie miesiąca polsko-radzieckiej WY· 1którzy w czasie t~wama miesiąca wymiany się urządzanie na terenie świetlic szkolnych
miany kulturalnej, który, jak wiadomo. roz- przybędą do Łodzi.
. specjalnych pogadanek, w czasie których
poczyna się z dniem 7 paidziernika, ze speUrządzony. przez Ok_ręg?WY Z~rzą~ Km omawiane będą Umy ora{. odczytywane bę
11
0
cjalnymi pr9gramami wystąpią radio i film. pr~egląd naJlepszych ~ f1? W. radzieckl~b bę- dą uwagi i spostrzeżenia młodzieży na temat
·
dz·e trwał od 7-go pazdzrermka do dma 8-go
Programy te, opraco~a,n: w por-0zum1e:i 1u iistopada. Publiczność zapozna się z szere- widzianych filmów radzieckich.
z. -i;-0awr~ystw~m PrzyJazm Po:s~o-Radz.1ec- giem nowych, nieznanych jeszcze w Polsce
Pr')gram flmowy obejmuje też prowincję,
kieJ, obeJmą me tylko m:asto Łodz. lecz 1 te cz 0 łowych filmów radzieckich wśród których gdzie w czasie trwania mi esiąca wymiany
ren całeg') województwa łódzkiego. W ;zasie znajdują się takie arcydzieł~ sztuki filmo- kulturalnej wszystkie stałe kina również bę
trwania miesiąca wymiany kulturalne) roz- wej, jak kolorowa „Pieśń tajgi", „Harry dą wyświetlać filmy radzieckie.
głośnia łódzka będzie nadawała l'rzne, wy- Smith -:idkrywa Amerykę". („Zagadn:enie roDo wsi, położonych niedaleko od szlaków
czerpują;e in.formacje.
doty~zą~e wsze.lki~h syjskie''), „Młodzi idą'', „Na morskim szla-! komunikacyjnych, dotrze 14 kin objazdowych
poczynan, związanych. z. przebiegiem „m1es 1.ą- ku", „Czerwony krawat'' i „Narzeczona z z pełnym programem filmów radzieckich.
ca" zarówno w Łodzi, Ja~ i w ~ałym woie- Turkmenii" Jednocześnie na ekrany wejdą Zaznaczyć należy, iż ceny za bilety dla świa
v,rództwie. W. r3:mach. ogolnokraJ<?\1'.eg'J pro- najlepsze filmy produkcji radzieckiej sprzed ta pracy, zrzesz':lnego w ZZ i posiadającego
1
gramu przewrdzrnny iest obszermCJSZY cykl 1939 roku do czasu obecnego. Wśród tych fi!. i kupony, będą się kształtowały w sposób na·
audycji, słuchowisk, odczytów i pogadanek, mów „żelaznego" reper tuaru należy wymie· stępu i ący: I-sze miejsce zł 35, II-gie - 25 zł,
przedstawiających radziecki dorobek kultu- nić utw')ry tej miary, co „Wielki Przełom'' , na zbiorowe zamkn'ęte seanse wszystkie
ralny, literacki, muzyczny i naukowy.
„Lenin w 18 roku", ,.Iwan Groźny'', „Ad mieisca będą w cenie 25 zł.
W rocznicę bitwy p'ld Lenino, Łódzka Roz- mirał Nachimow'', „As wy-w-iadu" , „WioW związku z miesiącem wymiany kultura!·
gfośnia wystąpi
z jednogodzinnym słucha- sna1' itd.
nej Film Polski wydaje specjalną brosżurę,
vviskiem dokumentarnym, ujętym w formy
Łódzka młodzież s.zkolna zobaczy młcdzie· po święconą radzieckiej twórczości filmowej.
nrtystyczne pt. „Powrót". Autorem tego słu- żowe filmy radzieckie w kinach „Adria'' i Na lamach tej br':lszury zostanie rozn isana
c:h-0wi.ska jest Ig')r Sikirycki. Jednocześnie ,.Hel", które w porozumieniu z władzami bę- ank ieta, dotycząca wyświetlanych
filmów.
rozgłośnia łódzka bę_dz i e przeprowadzać przed dą urządzać specjalne przed i p':lpołudniowe Najlepsze odpowiedzi zost.ana wydru.k..,wane
mik.rofonem wywiady z e:oś~mi radzieckim!, seanse dla szkół. Zaznaczyć należy, iż wśród w tygodniku •.Film".
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bawełnianym
nagrody

ją się tym, że pracują równomiernie, bez
żadnych poważniejszych wahań w dziedzi·
nie ilości produkcji i jej jakości.

Przeciętne wykonanie planu wytwórcze·
go oscyluje w g1·aniC<J.ch l12 proc. Zakłady
pabianickie o<l2naczają się także wysokiińi
normami obsługi maszyn oraz dość dużą
wydajnością. na pracowniko-godzinę.

Drugie miejsce i nagrodę pieniężną w sumie 750.000 złotych zdobyły PZPB w An·
drycho..,.rie. Zakłady te odznacz.i ia się prze.
de wszystkim niedościgłą iakością swvch
wyrobów (raz li? . dzo v.yŚ0kc uyscvpli.ną
załogi fabrycznej.
·
·
•
Trzecie miejsce i nagrodę 150.000 zł zdo·

były nadspodziewanie PZPB w Bogatyni
(d. R~chwałd) - na Dolnym Slą.s1m. Wy·
kan.a.me planu, znaczne w ciągu 3-ch mie·
sięcy i: c Jeps:zenie i:.;kośd i C'obra dyscvplin.:t prr..c~ pozwc:Ji~a t~m z~kłador;.1 na zaję

me trzeciego nueJsca.
Dziwnym się wydaje natomiast, że wzorowa fabryka przemysłu włókienniczego
- PZPB Nr 1 nie zdobyły żadn·ego punk·
tow;mego miejsca.
Co się tyczy na:;ród pieniężnych to mogą
one być przeznaczone w całości do podziału
pomiędzy tych pracowników, którzy w
pierwszym rzędzie przyczynili się do zwy·
cięstwa. Jednakże na wniosek Rady Zakła·
dowej część tej sumy może być przeznacona na rozbudowę urządzeń socjalnych, z
których mogłaby korzystać cała załoga.
Należy się spodziewać, że Rady Zal.tladowe zwycięskich fabryk potrafią zdobyte
fundusze wykorzystać w sposób jak najbardziei celowy,
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Administracja isamorzqd muszq słu~yć masom ludowym
Z przemówienia tow. Romana Zambrowskieg o na krajowej naradzie aktywu
samorządowo-administracyjnego Polskiej Partii Robotniczej

Dn.la 19 bm. odbyła się w Warszawie narada aktywu
komitetów wojewódzkich
wód:zkich i powiatowych Rad Narodowych, kierownik1w
morządu. Referat o uchwałach sierpniowf;go Plenum KC
Politycznego KC TOW. ROMAN ZAMBROWSKI.
Poniżej przytaczamy lwńcowq część reieralu tow. R.
administracyjno-samorządowych

Jakie zadania wynikają d'la naszeJ admini·
l'tracji publicznej i dla Rad Narodowych z u·
chwał sierpniowego Ple.num KC naszej Partii?
Towarzysze, nie pretenduję bynajmrliej do
tego, żeby dać wyczerpujący obraz tych za·
dań. Myślę, że zrobią to towarzysze w dysku·
sji, ci wszyscy obecni tutaj, !którzy sfoją 1r1a
czołowych stanowiskach w administracji i w
tystemie Rad Narodowych, jak równiei ci,
którzy pracują na stanówi-.;kach średnich i dołowych. Chciałbym jednak stwierdzić, że z u·
chwał Plenum wynikają
szczególnie wielkie
zadania dla administracji i Rad Narodowych
na ws,i.
Dlaczego przede wszystkim na wsi?

PO P.IERWSZE dJatego, że jest to nasz zaco·
fany odcinek, ie tylko 7,5 proc. produ'kcji rol•
nej otrzymywa-Jiś.my dotychczas z flektora rncjal:styc:z.nego to jest z majątków państwo·
wydl. Dlatego, że na wsi sektor kCl!Pilalistycz:
ny ma clużą bazę ro zwo jo wą ..wo~ec przewagi
gospodarki drobno·tcwarowe], kt~ra ~dn~
nie, nieustanme 1 w sikali masowe] rodzi kap1•
talizm. Wre4zcfe dlatego, że tutaj na wsi is,t·
nieJą jeszcze w masowych organizacjach, "':'
administracji i Radach Narodowych przemoz·
ne wpływy, a gdzieniegclz·ie nawet przewaga
elementów ideo•logicznie O'bcych.
PO WTÓRE dlati:?go, że na sprawach wsi bę·
dziemy mus:eli w najbliższym i ło d?si'.ć dłu:
gim okresie skupić '\.'wagę całel Partii 1 caleJ
kla<:y robotniczej. M,usimy rnzwinąć nowe for·
mv sojusiu rc·botniczo<hło.pskiego, musimy
zn'ależć praktyczne formy realizacji przodowniciwa klasy robO"tniczej w stosunku do pra·
C'Uhcego chll}pstwa.
WIELKIE ZADANIA STOJĄ PRZED NAMI
NA WSI: konlecmość wyrwania wsi spod
wpływów bogatych chłopów, konieczność o·
araniczania kapitalistów wiejskich, długofalo·
plany przebudowy socjaiistycwej wsi J li·
kwi:iacji wyzysku kapitalistycznego na w~J .
to są wielkie i· najtrudniejsze z zadań, Jakie
będziemy mieli do rozstrzygnięcia w marszu
do socjalizmu.
Zadania te mogą być zrealizowa!lle tylkn 2
ogromną i bezpośrednią pomocą całej klasy
robotn'czej i całej Partii.
Mówię o tym tutaj dlaleg<_J, ie a~minis.t:a·
cja i Rady Narodowe na wsi, w ktorych c:~·
żar gatu-nkowy naszej Parti1 jest bardzo dm:v,
mogą odegrać wielką irolę w realiL_acji ly<"h
wszvst'kich przemian, do których zmierzamy 1
do których mobilizować będz;emy fltły cale;
klasy robotniczej i całej Partii.

PPR kierown.ik6w ~ydzialów
Parlii, przewodniczących woje·
administracji państwowej i sa·
PPR wygłosił cz/r..,~1( Riura

Wiemy jednak, gdyi co tydzień plsu o tym
Droga'', co tydzień pi~n:e o tym
„Rolnik", ciągle te fakty słycliać na Wo!!Zelk;ch
naradach chłopskich, 111a naradach sekre1arzy
gminnych, ciągle o tym przychodzą listy do
Zambrowskiego.
KC i do wszystkich instancji.
Fakty te świadczą. że ta po.Jityka j~t wy·
dzielni gminnych i lej zasady trzeba dopilno· paczana przez dołowe ogmwa spóldzielczośc1
wać.
i Związku Samopomocy ChłO!pskiej oraz apa·
rat kredytu ban:kowego. Fakty te świadczą, że
linię
ta polityka jes~ często wypacz1ma prze:i: sołty·
Zasady więc, o których mówiłem, znajdują sów, wójtów i Gminne Rady Narodowe 1 na·
swój wy<raz w konkretnej po li tyce ekonomicz• wet Społeczne Komisje Podatku Gruntowego.
nej, w konkretnych ulgach, w całym nai;;zym Te wypaczenia mają jeden kierunek, one idą
podejściu gospodarczym do wsi, opa.rtym na na !Zecz bo.ga<tego chłopa.
zasadzie klasowej, na udzielaniu pomocy b'.e·
Tak się dzieje, że sołtys, wójt, Gminno
docie i średniorolnemu chłopu, na tym, ab~
Rada Narodowa i nawet jej Społeczna Ko·
nie dawać nic bogatemu, ograniczać go, nie
misja Podalk11 Grunlowego bardzo często
pozwalać mu przerzucać obowiqzk&w
wobec
przerzucają ciężary podatkowe i szarwarko·
państwa na barki biedoty I średniorolnych.
we na plecy biPdoty, wynagradza;ąc fedno~
Tak ta poJ:lyka wygJąda od góry. A jak ocieśnie bogatego chłopa.
A nasi starosto·
na wygląda od dol'\.!? Od dołu ulega ona nie·
wie, nasze urzędy slaJościńskiP., nasze Po·
słychanemu wypaczeniu. To co my dajemy od
wiatowe Rady Narodowe, które majq duźq
góry można obliczyć, ale te, co des taje bied:1y
władzę, dużą silę w terenie, n.Je wnikają w
chłop, co dostaje średniorolny chłop, o co prze
te sprawy, nie przefawiają dostatecznej tro·
rzuca sobie do kieszeni bogaty eh/op, lego nie
ski w tych sprawach, .nie walcza dość ener·

Kto wypacza

„Chłopska

Partii?

I

możemy obliczyć.

gicznie

Oczyścić
Gd7.ie

są

z

tymi

~ypaczeniamJ.

szeregi Partii od elementów
kapitalistyczny ch

przyczyny tych wypaczeń'

ców, 64 pracown.Jków. umyslowych.
Czyż nie jest jasne, co oznacza ta ilość kupców, pracown:ków umy 5 łowych?
ZA MAŁO ROBOTNIKÓW, ZA MAŁO
BIEDNYCH I SREDNICH CHŁOPÓW, ZA
DUŻO BOGATYCH CHŁOPÓW I KUPCÓW,
ZA DUŻO MIEJSCOWEJ BIUROKRACJI 1
1
ELEMENTU URZĘDNICZEGO MAMY W
RADACH NARODOWYCH. Wnioski z tego
1 nasu"'.nją się same.
ny naszych Rad Narodowych, wójtów, sol·
Trzec;a przyczyna tych wypaczeń Io fakt, łe
tysów, sekrela.rzy gminnych j~I zły l te we władzach Spółdzielni Samopomocy Chłop·

Chcemy, aby 6aml chłopi na kolach part.yj·
nych ich U6uwali i chcemy, ażeby wszystlkle
nasze instancje, cały na~7, aktyw, dopomógl
w tym chłopom. Musimy bowiem mieć Partię
czujną wobec wroga klasowego i .J.ego pomoc·
ników.
Druga przyczyna wypaczan.ia naszej poll·
tyki na wsi polega na tym, ie eklad socjal·

Tkwią one w słabości organizacji paxtyjnej
na wsi, w jej zaśmieceniu przez elementy .ka·
pita.Jistyczne i przez elementy, które traktują
legitymację partyjną jako narzędzie bqgace·
nia się.
Na 226 tys. chłopów w Partii, mamy 1.40G
gospodarzy, posiadających ponad 20 ha. Na
pewno wśród nich z.najdzie się jakaś ilość lu·
dzi uczciwych, może nawet z· rewolucyjnym
stażem pr11cy, któ-rzy umieją linię naszej Pa.r·
cz~st~ zła je!t Ich praca.
tii sluszn:e s·tooSować i nikogo nie okradają
W prezydiach gminnych R<Jd Narodowych w
i ni=ego sobie nie biorą, uczciwie pracują dfa
Polsce na 1 wrze-§ni<J 1947 r. mlelilmy
s.prawy i dla Partii. Ale my sądzimy, że takich całej
14.193 chłopów, w IP/ liczbie d-0 Z ha, Io zna·
będzie drobna część, a przewoi.ająca Jlość u·
czy bezrolnych i kar!owalych-695, tj. 5 proc.,
siłu/e przynależność do Partii wykorzystać dla
podczas gdy liczba ich na wsi wynosi około
własnej korzyści, nadaje się więc do tego, że·
25 proc. NalomJa.st chłopów mających ponad
by jq z Partii wykluczyć. Bo nie może bogaty
10 ha było 2.444. Pracawników umysłowych
chłop przeprowadzać polityki ostrego ograni·
było 2 tys. A więc chłopów d-0 2 ha było
czania bogatych chłopów. Takie rzeczy li re5 proc„ a pracowników umł'slowych jakieś
guły nie zdarzają się na świecie.
Mamy 20 tys. chłopów pt:isiadających od 10 15 proc. Ale to może n.ie sq Jeszcze najgorsu
do 2Q ha (oczywiście towarzysze .rozumiecie, cyfry.
kł
że ten podział według hektarów jest bardzo
• O epszyc S a
SOCJQ ny
niedokładny). Nie ulega wątpliwości, że wśróq
tej liczby jest niemało takich, którzy ob.roś!J
w kapitalistyc:z.ne pierze.
Znacznie gorzej przedstawia eię sprawa w
Są wreszcie i wśród biedoty ludzie, którzy wyższych instancjach. W województwie wrosą zawsze gotowi bogaczov.'i służyć swoją le· cławskim w Powiatowych Radach Narod-0wych
gitymacją partyjną, aby coś 1 jego stołu i dl~ jest razem 101 robotniików, 360 chłopów 956
n:ch spadło. Takich należy uświadamiać i wr p.racowników umysłowych. Pracowników umychowywać, jeżeli zaś okażą się nieuleczalni, słowych jest więc dwa razy tyle co robotni·
Słuszne
to n'e będzie dla nic.h miejsca w partii. Kia· ków i chłopów. Wojew. Rada Narodowa w
t<owo obcych będziemy przede wszystkim z Szczecinie zdaje 81ę bije wszy~tkie re.kordy.
Znany jest towarzyszom referat, k~óry rl. Partii usuwać.
Liczy ona 4 robotników, 11 chłopów, 20 kup·
Plenum sierpniowym wygłosił tow. Mme.
Co wynika z tego referatu?
.
.
Musimy zaostrzać kurs na ogr~1czer:1e e.le·
mentów kapitalistycznych, ogramcze!'.1e 1ch
możliwości wyzysku w stosunku do ~1ed.nych
i średniorolnych chłopów, ua wy e 11 m 1 n o·
w a n ie cal ko wite licznych dotąd fak·
Krajowa Narada Aktywistów Polskiej Partii współpracy organów administracji ogólnej z
tów przerzucania przez bogatych chłopów na· Robotniczej z administracji państwowej i sa· .radami nairodowyml,
łożonych na nich ciężarów na. barki bie~:i~y morządu gorąco wita uchwały sierpniowego
w wyznawanym przez liczny odłam rpra·
i średniorolnych chłopów. Musimy zlamac te Plenum KC 1 całkowicie solida.ryzuje się z ni·
• cowników administracyjnych błędnym
poważne pozycje, a niekiedy nawet przewagę, mi. Wielki dorobek ideologiczny Plenum, wska poglądzie o
apolityczności I „neutralności" a·
jaką mają bogad chłopi i ich !llie komeczn1e zujący na konieczność nieubłaganej waQki z paratu administracyjnego w ob.liczu toCZi\Cej
bogaci zausznicy w spółdzielniach Sam_opomo· odchyleniem prawicowym ~ nacjonalistycz· się walki klas'.lwej i w braku walki z rozlda·
cy Chłopskiej, w Radach N.a~odowych_ i w ·a d· nym, uzbrajający Partię w o,ręż ikrytyki i sa· dową działalnością wroga klas1Jwego w apa·
ministracji. Musimy rozw13ac wszelk;e formy mokryty.ki, wytyC"Zający wsi polskiej drogi rade administracyjnym,
spóldriekzości, rozwijać w !!lich kontrol.ę :nas, rozwojowe do socjalizmu, stawia przed naszą
w niedostatecznym !!llnteresowanlu or·
tworzyć komitety sklepowe
iprzy e.poldz1el· Partią zadanie oczyszczenia aparatu administra
• ganizacji partyjnych praktycznq pracą
niach, komisje ;przy ośrodkach maszyr:owy:ch cyjnego i rad narodowych z wrogich elemen"' aparatu admin:stracyjnego, · w braku traski
itd. Mus;my przyczynić się do powstarua przy tów, prowadzenia nieublaganej walki z !J.!uro· tych organizacji o właściwy stył pracy tegd
kładowych, na dobrowolnych. zasadac~ st\'l:'I· kracją.
aparatu i o .powiązanie go z najszerszymi ma·
rzonych spółdzielni produkcyjnych,. me uga·
Narada fltw!erdza, te w uporczywej walce sami pracującymi,
niając się w tej dziedzinie za ilością, lecz ra· z wrogiem klasowym montowały się pod kie·
w braku walki z pozo&tałościami wielko
czej dbając o jakość.
.
.rownictwem naszej Partii podstawowe ogniwa
• pańskiej postawy wobec interesanta Otci w największym skrócie zasadnicze z.a· administracji J rosły kadry pracowników, wna robotnika i biednego chłopa w urzędach,
dan;a, które wynikają z referntu tow. Minca. szących sw-lj wkład w dzieło utrwalenia wła·
w niedocenianiu, a nawet pomijaniu zna
Czy Komitet Centralny naszej Pa.rtii, czy dzy ludu pracującego z klasą· robotniczą na
• czenia związku .zawodowego w wycho·
Rząd nasz stosują te wszystkie zasady? Czy czele.
wywaniu kadr administracyjnych, wzmożeniu
stosują czy też powiedzmy sobie - tyl:ko
Natada wskazuje - I podkreśła dotychczaso· dyscypliny pracy i wake z przejawami biuro·
głoszą. Ja twierdzę, że stosują. Polilylca cen, we br1llki aparatu administracyjnego, które są kratyzmu w aparacie administracyjnym,
polityka podatkowa, polityka sprzedaży .nawo· wyxazem odchylenia prawtcowego, na tym od·
w niedostatecznym zak1teresowaniu się
zów sztucznych, tworzenie ośrodków maszy· cinku i przejawia]!l się w 5u;zegółności:
•kół partyjnych we wszy\Stkich 0911iwach
nowych i polityka kredytowa, przeniknięte sq
w nieklasowej, obcej klasie robo.tnlczej a.paratu admin.i6~;acyjnego oraz klubów r11d·
tymi zasadom.i.
• 1 biednemu chłopstwu postawie 1niektó· nych PPR-owskich we wszystkich radach na·
W polityce podatkowej zaakcentowaliśmy rych ogniw naszej administracji na odcinku .rodowych zagadnieniami pracy i o·bliczem ltla·
w ostatnim okresie tę zasadę podejścia kła· społecznym, kulturalnym i gospodarczym wy· sowym urzędów i rad narodowych,
sowego przez zwolnienie 900 tys. najdrob- rażającej się m. in. w be.z.dusznym 6tosunku
w niedostatecznym zaintcr~owaniu się
niejszych rolników i innych posiadaczy od do potrzeb i 6 karg ludzi. pracy, w tolerowaniu
• sprawą szkolenia zarÓ'\'rno ideologicznewpłaty drugiej raty
podatlku gruntowego. wyopaczenia klasowej polityki podatkowej, ik.re go, jak i fachowego przez kola partyjne i: kluW polityce oszczędnościowej, jeś.Ji idzie o dytowej i szarwarkowej wobec kapHalisty by radnych PPR-owców.
FOR, stosujemy dość poważne ulgi wobec wiejskiego,
Doceniając ważną rolę apairatu administra·
goSopodarstw o przychodowości 60-80 kwin·
w u.kładzie budie1ów samorządowych cyjnego, w szczególności d·la zmiany stosuntali.
ków produkcyj11ych na wsi, na.rada stwierdza
•nie uwzględniających w dos.tatecznej konieczność wzmożenia waliki z biurokracją.
Ośrodki maszynowe kredytujemy, tworzymy,
rozwijamy, będzie ich w miarę naszych moż· mierze codziennych potrzeb klasy robotniczej Naleiy wzmóc wysiłek w kierunlku pełnego
biedoty wiejskiej,
Jiwofri coraz więcej. Naprawiamy łeraz błąd,
zdemokratywwania aparatu admi.nistracyjnew braku zainteresowania się żywotnymd go, by uczynić 7,e wszystkich ogniw tego ~a·
któryśmy popełnill, ustalając jednolitą cenę za
• interesami klasy robotniczej w miastach, ral'1.1 narzęd:iie re<'.lizacji interesów :klasy robol
usrugi tych ośmdków. Teraz będą wydane 7,a·
rządzenia o różnych cenach. W dziedzinie kre· a przede wszystkim trudną sytuacją mieszka· niczej i średniego chłopstwa.
dylów intencja Rządu jest niewątpliwie taka, niową robotników, wyrażająca_, 6ię brakiem
W tym celu naJe:ż:y:
żeby 13 miliardów złotych, _przeznaczonych na mieszkań dla robQtnikó-w, w za.niedbaniu re·
oczyścić apa.rat administracyjny z ele·
kredyt dla go..spodarstw chłopskich w tym ro· montu domó~ w dzielnicach robo.~iczych i "'!
• mentów klasowo wrogich i obcych, Z<'le•
ku poszły do chłopa biednego i średniego, a domach zam1eszlkałyc.h przez rod7,my robotni· moralizowanych, stojących na ushigach ws"Zel•
nie do bogatego chłopa. NC!!Prawiamy też błąd, cze, tolerowaniu rozkła?u ?-paratu ~waterun· kiego rodzaju wyzyskiwaczy i spekulantów.
. który polegał na tym, że żąd'!-li.śmy od biedne· kowego przez spekulantow 1 dorobk1ewlczó;":
wprowadzić do tego aparatu ludzi, zwią·
go chłopa żyra, qdy zwracał się on o kredyt. w. ~ie~oprowadzeni~ do porząd~u gospodano
zanych z klasą robotniczą i :i: masami
W dziedzinie spółdzielczości wprowadzamy za· m1e1sk1e1 w dzielnicach robotmczych,
biednego i średniego chłopstwa.
sadę, że bogaty chłop musi wnieść wi~cef u·
w niedocenianiu roli rad narodowych
zobowiązać komitety partyjne do z11ln·
działów. tak iav iP~f naolsane w statucie spół·
• i wynikającego z te90 braku należytej
• terPsowania .c.ie budżetami samorządo:

we
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zasady naszej polityki na wsi

'

d

• 1

Rad Narodowych

s.kiej aledzq bogaci chJopJ.
Wiede, że Plenum KC przyjęło uchwałę, te
w ~półdz'~kzośC'i Samopomocy Chłopskiej jes.t
m;eisce dla bogatych chłoiPÓW, ele nie ma
dla n.ich miejeca we władzach tych organiza·
cji, w żadnych władiac.h. W ciągu trzech, czte·
.rech mie6'ęcy mają być od gromady do po·

wia-tu na wszystkich sz,c: 7.eblach przeprowad'ZO•
ne nowe wybory.
·
Niewątpliwie, że w tej flprawle, jak ~r.etSzt~
i w poprzednich (skład Rad Narodowych, wój·
tów, sołtysów) niemal W5zystko zależy od nas.
1 wreucie czwarta przyczyna wypaczan.in
naszej polityki: tkwi ona niewątpllwte w osła·
bieniu czujności klasowe/ u w1e1u ncm:ych 10warzy.szv z aclministrac/l, w oderwaniu od mas
u jeszcze większej części i bardzc często w
złym stylu pracy starostów 1 wicestarostów,
przewodnic:tqcych Rad Narodowych.

Na czym to poleg11? Są u nas tacy towarzy·
sze, którzy w sposób mniej, albo bardziej wy·
rażny wyrohili sobie ta·kie cechy swojej pra·
cy na 5tanowisku 5tarostów czy w;cestaro·
(LJal~zy clqg na ,,tr. 5-e/)
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krajowej narady aktywu administracyjno-samorządowego PPR
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I

wym 1 i gos.podarką samorządową, do czuwa·
nia, aby budżety samorządowe odzwierci11dla•
ły potrzeby klasy robotniczej 1 biednego chłop
stwa, aby gospodarka samorządowa zMpoka·
jała b:eżące potrzeby klasy pracującej.

4

zobowiązać :koła partyjne w urzędach
• do systematycznego omawiania pracy
urz~du, do wytworzenia w urzędach właści·
wego 6tosunku do interesanta robotnika
i biednego chłopa, do stałej pracy nad podM·
szeniem poziomu ideologicznego i moralnego
kadr administracyjnych.

5 • zawodowych, wszystkie
ogniwa
prncownilków
wykrrzystać·

związków
państwo-

wych i samorz11dowych do wzmożenia dyscy·
pliny p.racy w aparacie administracyjnym, do
zwalczania wszelkich przejawów odrywania
się u.rzędów od codziennych potrzeb klasy pr~
cującej.

Narada stwierdza, ie &kład klasowy rad na·
rodowych jest często niewłaściwy, te rady na·
rodowe nie stały flię dotychczas w pełni na·
rzędz.iem wa•J.ki ikla>Sowej. Narada podkreśla
kon:eczność odnowienia i oczyszr....zenia rad na·
rod„wych z elementów wrogic.h, obcych i 01
portun:stycznych. Do rad narodowych powinill~
być skierowani najofiarniejsi działacze tere·
nowJ, przodujący w walce k·lasowej, w walce
z wyzy1ikiem klasy pracującej w mieście i na
Wt!!. Rady na.rodowe powinny wysunąć się na
czolo walki z marnotrawstwem grosza publicz·
nego i wszeJ1ką działalnością wroga klasowe•
go w aparacie administracyjnym, w szczegól·
ności pop.rzez zaostrzoną I czujną kontrolę spo
łeczną.

Narada stw·ierdza, że oczyszczenie wiejskie·
g-0 a•paratu administracyjnego i gminnych rad
narodowych jest doniosłym zadaniem, które
iPOWinno być gruntownie przygotowane.
Narada wzywa członków Partii - działaczy
rad narodowych i pracowników ~paratu admi·
n.istracyjnego do przyswojenia sobie wielkie·
go corobku ideologicznego sierpniowego Ple·
num Kc;, twardej ikonsekwentnej postawy wobec odchyleń prawicowych i nacjonalistvc.z·
nych, do przyswojenia sobie oręża krytyki i
samokrytyiki, do wykorzystania go celem p.rze
koształcen.ia rad narodowych i wszystkich ogniw apa.ratu administracyjnego w bojowy a·
parat władxv i walki ma~ ;-racujących Pol~kl
Ludowej.

~dministracja isamorzqd muszq służyć masom ludowym
10 procentach.
(Ciąg dalszy ze str. 4-e°J)
przewodniczący Rad Narodowych muszą uo·
U nas często bywa ~ak. że jeśli kto~ coś
stów, burmi6trzów i wójtów, jakby zajmowali zumieć, że oni so~ ! e '?.dobędą ogromny auto·
jakieś .„pona?k lasowe", „C%f$to" p&JMtwowe rytet, nie6lychanie ułatwią sobie pracę, jeśli tam powiedz!al, co n!e odpowiadało prawd7.ie
stwowifilto, Ja~by byli reprezentantami jakie· będą ~eH wla5ny, bezpośredni kontakt z sze· w całych stu procentach, to już się ktoś od
razu na niego obruszy, a jak się na człowieka
„interesu państwowego". rok1mi masami.
g?ś ~bstTa.k,cy1nego
obruszyć, to on drugi raz nie będzie· miał odB1or!ł on! ~ 6woim przekonaniu w obronę i ro
bać się
wagi krytykować.
botn;ka l b1sd.nego chłopa, ale i bogatego chlo
Mus1ę powiedzieć, że u nas nieraz się źle
Trz. ehn, żeby . się nasi towarzysze starostopa, ale ! dnicja1ywę prywatną, ale i kler, sio·
wem, W6ZY5tkie stany. Taki się u niektórych w i e · n•e bali skarg, lecz zachęcali do skarg dzieje pod tym względem. Mam pewien kon·
towarzyszy wytwarza styl pracy, taka mental· I do krytyki. Jeśli tak będziecie pracować, to taikt z tymi sprawami: I partyjny ·i przez Ko·
kiedy lud:!:i om się u was jakaś krzywda stan ie mis ię Specjalną. Twierdzę, że u nas jest du·
ność.
Do czego f'TOW'a.dzl faktycznie taka abstrak· - oni was wtedy znajdą, przyjdą do was do żo wypadków nadużyć, lecz mało 6karg. Dla·
cyjna" pof"'.awa? Do 1:1JPr~ywilejowani~· bQgate· 1 um~d•1„ nr.p!szą list, .. b.ędzi.ec i e. m.ieli tysiąC'ł czego, towarzysze? Bo Judzie jeszcze nie wie·
go chłopa t prywa.tneJ imcjatywv, do pokrzyw ·Fygnalow. Ale oczyw1sc1e, iezeh się przpdtem rzą. że skarga odniesie skutek. Bo nasze ogni·
ustala jakieś biurokratyczne rygory i pompa· wa dołowe i średnie, w tej liczbie również
dzenia roboln 'J·a i biednego chłopa.
tyczne powitania, to wtedy tr:idno o bezpo· I administracja, jeszcze nie przekonały bied·
nych I średniorolnych chłopów, że trzeba Iść
średni kontakt z masami.
być
N~ trzeba się. lowarzrsze, _w pracy; bać ze skargą, że skarga skutek osiąga. Tego prze·
słarostv-PPRowca
krytyki. Towarzysz Stalln mowlł kleayś o konania u nas nie ma, a to jest rzecz ważna,
krytyce I samokrytyce, uprzedzając, ie my nie~łyóan:e ważna. Bez tego trudniej iść na·
:rowarzysze, ~ : e może być w żadnej mierze
nie m?żEmy żqdnć, aby krytyka Idąca ż do · przód . A z tym przekonan'em możemy o wie·
tc1erowane ,Jaklekolwiek przechylanie się na
lu była słuszna w całych siu procentach. Je· ir> 6zybciej iść naprzód, bo będziemy miel:
solidaryEtyczną pozycję,
taką P?nadid.asową,
starosto""., w:cestarostów, burm1strzow i wój· ! śli krytyka idzie z dołu, nie należy pagar· wówczas opnrde w masach, w bez.partyjnych,
dzać I laką, kWra jest s!uszna tylko w 5- szerc'-::'<:h mallach.
ł6Vj, ~torzy rz~komo reprezen.tują wszystkiej
etany 1 wszystkim chcą dogodzić.
1
Part1·ą
łd 17 iałania
mało
Moze być tylko tak, te starosta przedsla·

Nie trzeba

•

Ja k a powinna

krytyki

postawa

I

I

I

w1ciel państwa Juiowo-demokraty;znego re·
alizuje lin!ę politv_czną, któ. rej przewodz/ klo
sa robol.nicza, Z'IS starosta peperowiec nie
może zapomnieć, że nn/eży do Partii, któro
poprzez oslrq walkę ldasową prowadzi kraj
do socjalizmu.
ś · · ki I
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wlce t
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Wydaje ml się, towarzysze, że na.si sla· brze s : ę po.krytykować, wtedy, gdy potrieibe..
Jeśli idzie o Rady Narodowe, to Wy może·
rosiowie I Inni towarzysze na kierowniczych
stanowiskach w administracji I w Radach cie wiele pomóc w z.mianie ich składu socjal·
Narodowych, za mało pracują w Partii. Na· nego na lepsze. Poza tym jest zagadnienie 0"
wet kiedy starosta dobrze pracuje, to jeśli żyw i en i a Komisji Rad Narodowych.
Ndsze Rady Narodowe pracui· ą bluroikra·
me współdziała 1'ednocześnie dobrze z Partycznie. Czynne są w n:ch l'edna - dwie oso·
liq, elekt jego działania jest znacznie mniej·
by. Trzeba ożywić, uaktywnić komisje. Trze.
szy.
ba, ażeby Komitety Partyjne, Gminne 1 Po·
Dlaczego? Bo starosta ma wójtów i sołty· wialowe, ściśle współpracowały z Radami Na
sów, a Partia ma koła, ma wszędzie swoje or· rodowymi, aby Komitety Partyjne omawiały
ganizacje- złożone z najbardziej uświadomlo· budżety Rad Nar9dowych I wnosiły do nich
nych i zdyscyplinowanych towarzyszy. Słusz· element ogólnego planowanin I lroskJ o Inte·
na in\cja1ywa etarosty może tylko wte!!y dać r.esy robotników / chłopów małorolnych I śre·
?obry wynik, jeśli Pa-rtia go wspomoże. U nat. dnicrolnych.
Dużo zależy też od pracy nie tylko samych
Je6t za mało tej współ.pracy. Boję się, ŻE' sto·
sunki między starostą a Partią często opierają Rad Narodowych, lecz i icli ramienia wyko·

z

troski o gosp0darkę komunalną rn s trony kaz·
dc>j instancji partyjnej. To jest, to:•1a '.zye:ze,
słusme, że w Łódzkim Komitecie M•e isklm nie
ma pos<iedzen:a, aby n·e stała sprawa fr.bryk
włó~den.nkzy<:h, ale jest niedopuszczalne, aby
Komitet Łódz1ki nie znajdował czasu na p<:l6ta'.
wienie u s iebie spraw komunalnych. To "'amo
dotyczy Komitetów Miejskich Sosnowca, Cze·
ladzi, Dąbrowy, Będzi.J1a itd.

Źródło siły naszej Pariii
powinny
Komitety I organizacfe partyjne
stale żyć potrzebą zaspokojenia na j bardziej
dotkllwyc11 I bolesnych potrzeb komunalnych
I higienicznych potrzeb klasy robotniczej.

Ale, aby to wszystko zrobić, ipotrz~bny jest
ścisły związek z szerokimi masami.
<;:hciałbym przypomnieć właśnie bardzo dziś
aktualne dla calej naszej Partii i w tej licz·
bit Was, słowa TOW. STALINA:
„Można uznać jako zasadę, że dopókt boi·
szew1cy zachowują związek z szerokimi ma·
sami ludowymi, dopóty będą niezwyciężeni,
I odwrotnie: wystarczy, aby bolszewicy o·
derwa/J się od mas i utracili związek z nimi,
wystarczy, aby pokryli się rdzą biurpkraty·
zmu, a stracq wszelką silę i staną się zerem.
Starożytni Grecy mieli w · systemie swej
m.1tologii pewnego słynnego bohatera Ante·
u.sza, który był, 1ak głosi mitologia, synem
P.Jsejdona - boga mórz i Gai - bogini zie·
mi. żywił on szczególne przywiązanie rlo
matkl swe/, która go zro<lzila, wykarmi/a J
wychowała. Nie było takiego bohatera, kló·
rego by 011, Anteusz, nie po}conał. Uważano
lfO za bohatera niezwycięionego. Na ciym
polegała /ego siła? Poleg-0.la ona na tym, ie
Ilekroć nie tęgo mu stę wiodło w walce z
przeciwnikiem, dotykał ziemi, swej Matki,
która go zrodziła J wykarmiła J nabiera/ no,
wych sil. Miał on Jednakże swoją słabą stro·
nę. Było nią niebezpieczeństwo, by n i e .zo•

I

· s arcs . urz.ą staro cms .
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·1 M ·
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zarz•d m1'e 1'sk1'
oze
o ar zo wie a ei a.
<i
on niesłychanie dużo zrobić w \Sensie wyk-0·
nama wszyshloch uchwał Rządu 1 Partii ?.apo.biegac ich wyoaczan:u we wszystkich 'dziedzmach. Trzeba Jednak, aby urząd 6 tarościński
zmi<>nil syste,111 pracy, aby starosta związany
był z masarm. Nie 0 to tylko chodzi, żeby
(obawiam się, że
przyjmował inlf'resantów
:niekiedy kh nie przyjmuJe, bo są i takie ey·
g~aly). N ie chodzi 0 rozmowę 2 masami i;.po?.a
biurka czy przez. okienko. To nie 0 taką roz·
~ię na takiei z.a.sadzie: Ja Cieb:e nie rusz.am
moi.vę z masami chodzi.
1 Ty mnie nie .r uszaj! To jest zła, zgniła 'Zasa·
A przecież trzeba 3twierdzM, le niejedne· <'\a. Na takiej zasadzie n'gdy nie ma dobrej
go naszego ·'tarostę odcina od mas biurko, pracy. Trzeba dobrTe WS!półpracować, ale i do·

nawczego, jakim jest administracja, która czę·
sto barclzo osobie lekceważy Rady Narodowe,
i która chciałaby sobie z nich zrobić taki do·
datek, który nie przeszkadza.

Kilka wymownych faktów

robotnicżych

telefon, sekretarka i cala mttsa poehlebców.
Z tym trzeba walczyć.
1

Nie chcialbym mnożyć przykładów,· ale są
rzeczy wręcz horendalne. Wicemarszałek Bar·
cikowsk'i był kiedyś obecny na posiedzeniu Ra
dy Wojewódzkiej "Y Olsztynie, na którym wy·
głaszal referat wojewoda tow. Jaśkiewicz. Pa
referacie. odbyła się dyskusja. Ob. Barcikowski opowiada, ie w dyskusji właściwie mówcy
tylko prześcigali się w komplementach pod a·
dresem referatu wojewody. Vv skład tej Wojewódzkiej Rady Narodowe/ wchodzi 70 proc.
urzędników, ludzi w duże; części bi'!zpo§rednlo
zależnych od wojewody. Ale przecież w tej
Wojew. Radzie NBro<lowej zasindają i nasi se·
kretarze partyjni.
Mogłoby

nam

coś

powiedzieć

zarządzenie

• k a pracy
• • t ros k•I o czł owie
W 1ęce1

Administracja 1 Rady Narod0we mają do
duże, ambitne zadania .
Winny one przede wszystkim wykazywać rzeczywista i nieustanną troskę o potrzeby czło·
wieka pracującego na swym terenie. Są to po·
trzeby materialne: m ieszkaniowe, 'Zdrowotne;
potrzeby codziennego bytu ludzi pracujących.
Są to również kh pot rzeby kulturalne. Do
tych trosk należy również dbałość o drogi, o
szkoły, o majątki państwowe które przedeż
mają odegrać poważną rolę i promieniować na
okoliczne chłopstwo, udowadniając wyższość
gospodarki wielkiej nad drobną. Mają ol}_e
wieie zadań w dziedzinie spółdzielczości i w
dziedzinie realizacji klasowej polityki po dat·
kowej. Vvykonanie tych zada1'l zależy od prze·
budowy stylu pracy i Rad Narodowych i naszych towarzyszy w administracji.
Chcę jeszcze nawiązać w paru słowach do
akcji remontowej w miastach, która zostą.la
wszczęta przez Radę Państwa z inie ja tywy Biu
ra Politycznego naszej Partii i która będzie za
silona również przez M;nillterstwo Przemysłu.
W rezultacie jakieś 2 I pół mil:arda złotych
pójdzi? na najpilniejsze potrzeby, na to, żeby
za 1atac dach, na to, żeby zrobić najpotrzebn:e;s.ze remo.nty mies7Jkaniowe w domach ro·
botmczych, zeby przeprowadzi ć w dzielnicach

spełnienia ogromne,

a,·

jednej strony budo1;
takiej sytuacji, ażeby
ne były piękne Instytucje, owszem, równ .'e
d/.a klasy robotniczej, ale koszto-.vne, Idące w
wiele miliardów i żeby nie było z drug ie; stro•
ny dziesiątków milionów na zaspolrn_ienie do·
tkliwych potrzeb lejże · kla sy r obotni czej .
Dlatego towarzysze, wymagamy wi ęks z~}

najpotrzebniejsze remonty kana·
lizac1i. wodociągów li. studni.
Muszę przy tej okazji powiedzieć, że u nas
są entuzjaści (l dobrze, że są entuzjaści) dla
spraw wielkich planów, które określaj11, naszą
przyszłość, dla rzeczy, które zostają na wieki,
jak powiedzmy, budowa pięknych gmachów,
budowa trasy W - Z, budowa pięknych szkól
itd. To jest słuszne. My idziemy naprzód i w •
mi arę tego, jak nas na to stać, trzeba te wiei·
kie rzeczy rnbić.
Ale jest rzeczą bolesną, że obok tej slusz·
ncj troski o dobre, monumentalne i coraz

siać

wwjaklkolwiek sposólb odter,wanj ym 8 1°d
0
a·
ego
e
rogowie parruęla I
Jsię ;rógj
zoJci I czyha~/ rat ni~go. I I z~a~~zl
1
po ·ona
ę Jego 8 a 0
ry wyzys a
gok. Byli to Herkules. Ale w jaki sóposób go
0
~ 1 na ? Ode nbval.1go od ziemlś, uf n~ 01s!k ""~ P~·
nięcrn
we rze, poz awi go można c
~~~:,i 1 zadusił go w len sposób w powie·

ziem 1·

Sądzę, ie bolszewicy przypominają nam
bohatera mitologii greckie/ Anteusza. Tak
samo fak Anteu~z. są oni silni tym, że utrzy
~u_fą łączna.§ć re swą macierzą - masami,
tore Ich zrodziły, wykarmiły i wychowały.
1 dopóki utrzymujq łączność ze swą macie·
rzą - z ludem, mają wszelkie szaru;e po te·
mu, aby pozostać niezwyciężonymi.
Oto źródło niezwyciężone/ mocy bolsze·
wickiego kierownictwa".
(Stalin „O brakach w pracy partyjnej")

lepsze szkoly, kluby, drogi, domy admml·
st racy jne i piękne osiedla robotnicze, fest
tak malo troski, mało zaradności tam, gdzie
chodzi o najbardziej dotkliwe sprawy, jak
to, że przeciekają dachy, że kloaki 8 q prze·
pełnione, ie dzieci 111 rynsztokach się bawiq,
której naprnwa nie·
że droga do fabryki,
Towarzysze, dla nas .również glebą ożywczą,
wiele musi kosztować, nie jest przez nikogo
źródłem 6iły jest klasa robotnicza, masy !udo•
naprawiana ltd.
Chodzi o to, a.żeby remonty, 111a które tera'Z we, iktóre zrodziły I wychowały naszą Pa.rtię.

wojewody tow. Jaśkiewicza do wszystkich sla·
rostów, które mam przed sobą. To długi doku·
meni na kilku stronicnch. W tym zarządzeniu
mówi on jak należy go przyimowaf, kiedy
powiatowego.
przyjeżdża do jakiegoś miasta
Czego tam nie ma w tym zarządzeniu/ Tam
jest i Io, ie jak pojawi się wojewoda w urzę·
Rada Państwa I Ministerstwo Przemysłu dają Uchwały Plenum 6ierpniowego o łączności z
dzie starościńskim, to wszyscy mają wsiać J
pieniądz.e, nie były potraktowane jako jakaś szerokimi masami, staną się dla na6zej Partii
przerwać robotę, a jak podchodzi do kogoś, to
jednorazowa akcja. Musi to być stała troska źródłem pomnożenia jej siły, kształtować będą
tamten ma jak automat wyrecytować imię, na·
organizacji pa·r lyjnej i wszystkich na· styl pracy Zjednoczonej Partii i przyśpie5zą
całej
zwisko, stopień służbowy J jeszcze jakieś da·
5zych instytucji komunalnych. Nie może by~ na6z marsz ku socjalizmowi.
ne. U wrót urzędu starościńskiego, na jego
powitanie, winni się zebrać wszyscy szelowia ll--l!ll-llllll!!lmlllllmair:llllllElaB!il:-91111-llll. . .llll-llll!lllUlllllll-llll-llllmm:91111_,1111-1111-llll-llll-llll--lllll l!aZlllll-llllR3111111a.911
miejscowych władz, a więc UB, MO, Urzędu
11
,
Zil'!mskiego itd„
Są I inne horend<I.lne fakty:
Starosta z Aleksandrowa Kujawskiego wy·
Balzac Honorc - Chłopi, str. 425, zł 520. nej gry polityczne.i imperializm n angielskie nala.zców" (cz. VII), mówi o powstaniu
daje zarządzenie, w którym. poleca pouczy~
Przełożył i wstępem opatrzvł Tadeusz go z uwzględnieniem całego splotu zagad- maszyny latającej i zawiera rys historyczobywateli dróżników, jak oni się mają w sio· sun.ku do niego odnosić, jak zachowywać. Być żeleński (Boy). Okładka Wł. Piotrowskie· nień politycznych, powstałych w ostatnich ny lotnictwa wojennego.
Karol Marks
czasach dokoła spraw Palestyny. Charakte- Lenin Włodzimierz Iljicz może, że jakiś dróżnik po pijanemu źle zacho· go.
Jest to dzieło wybitnie polityczne i spo- rystyka gospodarcza i polityczna żydow- (Biblioteka Klasyków ·Marksizmu), wydawal się wobec starosty. Nie wiem. Ale /aki2
nie III; str. 36, :ił 45.sens może mieć wydanie zarządzenia o zacho- łeczne. Akcja „Chłopów" przypada na rok skiej siedziby narodowej.
Leontiew A. _ Przedmiot i metoda ekowaniu się wobec starosty. Może starosta z A· 1848 ,kiedy Francja przeżywa okres rewo- Erenburg llja - Upadek Paryża, powieść,
leksandrowa Kuj. chce, aby dróżnik rozmawia· lucii. JY)widć Balzaca daje wyraz nieubłaga przekład Pawła Hertza, okładka W. Daszew nomii politycznei (Biblioteka Ekonomicz·
na n.r 1), str. 140, zł 140. _ Przekład E.
jąc z nim, trzymał czapkę w ręku, może ma nej walki między dawnym porządkiem rze- skiego, wydanie III, str. 480, zł 550.·
Kajetan \\''alentin _ Samotny biały ~a- Wąsowicz.
go pod kolana podejmować?
czy a światem pracy, rysuje problem nied ·
ł d ·
· · ć dl
·1
równości społecznej, bogatych i ubogich,
TO SĄ OBJAWY HORENDALNE, TYPOWE wyzyskiwaczy
Autor daje gruntowną charakterystykę
a m o z1eży, wy ame II,
i wyzyskiwanych, nizin i wy gie' powies
KACYKOWSKIE, PROWINCJONALNE, OBJA· .
Okładka Toma5zew- ekonomii politycznei jako nauki, jej metost~. 300, zł 220.
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Nowe wydawnictwaI

WY CAŁKOWITEGO ODERWANIA SIĘ OD z~ogolepow l\f, - Radziecki system finan
PARTII.
sowy (Biblioteka Prawników Demokra
Taki styl pracy /es! nieznośny. Takiego tów). str. 104, zł 250 - Przekład A. Szpastylu pracy Partia nie będzie tolerować. Ta.~ kowicza.
nie monża wykonać wielkich zadań, jakie
Tylko w gospodarce planowej, która nie
przed nami stoją.
. t
. .
..

Sty1 pracy Michała Kalinina
Przypominam sobie, że kiedyś przegll\dałem
cztery tomy g·awęd z chłopami zmarłego w U·
przewodniczącego Najwyższej
bieqłym roku
Rady ZSRR, Kalinina. Jeździł on dosyć często
od wsi do wsi i możliwie bez żadnej pompy,
bez żadnych oficjalnych uprzedzeń, bez, oczywiście, instrukcji, kto go ma spotykać i kto
go ma witać i jak się mają do niego zwracać.
Zwoływał przez Radę Wiejską ze.brania chłop·
skie, niekon iecznie od razu wielkie, masowe.
za·
Pytał się o bolączki, o troski. Co mógł mówił.
łatw i al, a czego nie mógł załatwić że postara się, a jeśli byto zupełnie niemożli
we - to mówił, że się nie da teraz zrobić, bo
111le ma na to środków.
Mn ie 6:ę wydaje, że ten przykład wart jesi.
Dobrze byłoby, gdyby nasi
naśladownictwd.
E>tarostowie, nasi wicestarostowie, nasi prze·
wodniczący Rad Narodowych tak układali swo
je plany pracy, ażeby w ciągu mia;iąca być
choćby trzy razy w różnych wsiach, aby sobie takie bez pompy, bez uprzedzenia zwykłe
rozmowy z. chłopami przeprowadzalli..
wicestarostowie,
Towarzysze · starostowie,

zna k ryzys Ów na d pro d u k CJl, moz1iwy Jes
trwały system finansowy. Oto teza, której
uzasadnienie czytelnik znajdzie w tej niewielkiej, ale tre~ciwej książce. Na niewielu
stronicach, w sposób przejrzysty zobrazowany został radziecki system finansowy,
który dzięki swej jednolitości sprawnie
funkcjonuje w czasie pokojowego budownictwa socjalistyczn~go i znakomicie wytrzymal najcięższą. próbę - okres wielkiej wo.iny narodowe.i przeciwko hitleryzmowi.
Książkę tę przeczytać winien każdy, kogo
interesuh. zagadnienia. ekonomiczne.
Brdny Roman - 15 batalionów, poezje,
str. 56, zł 160 - Okładkę projektował S.
Bernaciński.

.
sk1ego.
Kautsky Karol :-. Nauki .•k<;>n?m1czne Karola Marksa (B1b.~oteka SocJahzmu Nauko
we go)• wvdarue siódme (3) · str. ~5?, zł 250.
~utsky_ K!l'ro~ - To~a~z More 1 Jego utopia (B1bhoteka Soc.iahz~u Nauko'o/eg~),
st~. 3~6, zł 300 --:- Z trzec1ego .wy?aima ruem1eckiego przełozył I\'. Błeszynsk1.
Kautsky napisał t~ książkę wówczas, gdy
był jeszcze marksistą. Jest to świetna monografia. w której cala epoka ówczesna,
otoczenie w którym żył i działał v.rielki humanista i utopista, jak też postać samego
More ~ fltają przed nami jak żywe. Glęboka a'M.liza marksistowska ówczesnych
stosunków społeczno-ekonomicznych czyni
z tej pracy poważne dzieło naukowe. Napisane barwnie i żywo jest ponadto wybitnym dziełem literackim, które pomimo jego
śc@e 11aukowego charakteru czyta się jak
powieść.

Braun Andrze.i - Szr~·„-· poezje str. 64, Iirasicki Ignacy - Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki (Biblioteka Pisarzy Polzł 150. - Okładka S. Bernacińskiego.
Bro~ki St.anisłe.w - Palestyna. w walce o skich i Obcych nr 12 pod redakcją K. Buwolność (Z Zagadnień Międzynarodowych) d:zyka), wydanie Il, str. 140, zł 100. Opraco
wał i wstępem opatrzył St. Adamczewski.
str. 56. zł 80.
Larsen Egon - Samolot transatlantycki
Krótkie a jednocześnie gruntowne opracowanie zagadnienia nalestyńskiego w prze w chmurach (Biblioteka Popularno-Naukood po-1 wa, nr 20), str. 64, zł 70 - Tłumaczył St.
kroju historyczno-politycznym czątku bieżącego stulecia, aż po obecne cza- Domański.
Ostatnia ksiażeczka z cvklu „Pochód wvsv. JaskrawA. ilustracia ok...-utne:! i cvnicz-

,,Ksiqżki

dycrz;nych podstaw i jej przedmiotu. Teza,
że ekonomia polityczna, jest najdobitniejszym sprawdzianem dialektyki materialistycznej oraz materializmu historycznego,
znajduje w wywodach autora całkowite
uzasadnienie. Broszura niezbędna dla WS'Zystkich, którzy studiują marksistowską eka.
nomię polityczn"', powi'nn1· prz"dn w"'zyst~
" '
...
kim poznać ogólne metodyczne i filozoficz·
ne założenia tej teorii.
Morozow A. W. - Akumulacja kapitału a
zubożenie proletariatu (Biblioteka Ekonomiczna nr 5), str. 104, zł 100. Tłumaczył
Leon Schaff.
Opracowanie jednego z podstawowyc11 za
gadnie1'i. marksistowskiej ekonomii politycz
nej, akumulacji kapitału oraz zagadnienia
względnej i absolutnej pauperyzacji klasy
robotniczej. Autor korzystając z nowych.
pomarksistowskich opracowań (Leninll i
współczesnych ekonomistów Wargi i innycb), daje aktualny materiał potwierdza·
jący w całej rozciągłości niewzruszone fazy
Marksa.
Wykład popularny i dostępny dla wszy:stkich.
Tom stanowi część kursu ekonomii politycznej, wydanego przez „Książkę" w 11
broszurach .
Pogonow"ka Anna - Wę:iły, poezje str. 36,
ił 120. - Okł::id1< a S' RPrrrn,.,iń«1'iP!>'n .

Zmiany w systemie kartkowym
pracy
przyniosą

,.- .!_ę i z powroten1
INWALIDZI MORALNI
Brama przy ul. Piotrkowskiej. W br&-!
mie chłop jak dąb z naręczem krawató••
„Tylko tutaj, tylko tutaj, do wyboru, do
koloru ... "
Parę kroków dalej (na tej samej ulie)'
Piotrkowskiej) - chłop jak byk z kramikiem „drobiu samogdaczącego" i papierowych piłek na gµmce. „Kogutki, piłeczki, dla syna i córe~ .. Y
Jeszcze dalej - chłop jak. Swieca li
koszyczkiem przywiędłych kwiatków.
Ten nic nie mówi, tylko poluje na „pary". Ułowiwszy mężczyznę idącego w
· towarzystwie t. zw. płci - podbiega w te
pędy i nachalnymi gestami oferuje swoje
obskurne „bukieciki".
Ten i ów przechodzj.eń, obserwuJl\e
tych wszystkich sprzedawców zabawek,
krawatów, kwiatków i baloników, zastanawia się: primo - czemu włade;e porządkowe dopuszczają do urządzania
jarmarku na reprezentacyjnej bądź co
sekundo
bądź ulicy naszego miasta? - czemu dla tych zdrowych, silnych
mężczyzn nie znajdzie się odpowiedniejszego, „cięższego" niż handelek uliczny
- zatrudnienia?

realną korzyść ludz~om

I

l

2,7 miliona pracowników, otrzymujących niony został j0 podwy.i:szenia norm mleka stania z kartek oo na)mniej pełną wartoś.ć
karty I kategorii, p-0witało z zadowoleniem dla matek karmiących i do wy~ama ~a wyłączo~:;:~h. artyk~ow. Grupy pr~cown:
ostatnią uchwałę Rady Ministrów, mocą karty „11" dCJd<. tk:nvo no 0.5 kg rmęsa o ile kow naJnizeJ UJ>?Sazonych otrzymaJą wyz• . sze kwoty e~wiwalentu (od 130 do 150
której wprowadzony rostał korzystny ekwi stPro z0sohów na .to. p:·r·n li..
EkWlwalcnty p1emęzne obhcza.ne są sci- proc .. wartości. artykułów .W1'.'łąc:zonych), co
walent pienie.żny wzamian za artykułv wyłą;ooone spod aprowizacj regllłmcntowanej. śle wdług d~taliC"T.„nych ~n wolnorynlrn- 1 realr,~e wpłyrue na podrues1eme poziomu
W terminie najpófa;iiej do dnia 6 liatopa- wych. zapewnJając uprawmor..ym do korzy- płacy.
da br. wszystkim pracownikom, ko~sta-, W
nau/rf j
D.,.zybvt'·i
jąc;;m z ka!'t I kategorii. WY•1łacona zosta1
"
•
f'I.
'
·
!
nie zaliezka w kwocie 650 zł na rachlmek ,
i
należnego im ekwiwa;ent1:.
W ten sposób pracownicy otrzymaja I
r6'wnowartość artyl;:ułów wyłączonych. któ :
re w praktyce byłyby pr7.y<lzielane po !
pewnym dopiero c.zasi~ - jak artyk11b· ,
I
dziewiarskie - w ciągu kwartału.
Istotnym momeptero poprawy jest to, żi:
w obliczeniu ekwiwalentu pieniężnego }'ll"'lY
jęto ceny za artykuły ZRś:1d•ti cze. nodcza:'
gdy w praktyce ro2.dzie!ni.ctwa stooowa:nn
czasami artykuły za.stenoze o r.lżS2.e:i ws.rl'.) ·
ści. Przydziały artykułów dziewiarskich, pe :
imrro":~tokroć z do.staw
chodzące
'N d?.wnym palacu Poznańskiego
i ku:wr.v.
skich, wywoływały n ierw.dko nieza,l )WO] Pprzy ul. Więck0wskiego :.>:najduje się Muzeum
nie co do doboru asortvme.ntu i i::.kośf.'i.
Sztuki, zaś w d. pałacu również Poznańskie
Przejście w tej dziedzinie na, ekwi..iralent·
przy zupełnie 1N: · sta'!'!:!Za.jącym ,„_, ria;.;,_1:,-d1. iuk3USO\vych ~ i edzibach wyzysk \go, przy z.biegu ulic Gdańskiej i Al. 1-go
pieniężny,
zaooa.tr7.ei1iu rynku, po:>iWala przy wku- w;:iczy nędzy rob0tniczej , łódzkich fabrykah· Maja znalazła pomieszcz.enie Państwowa
Wyż·sza Szkoła Teatralna.
pach dokon:vwać wvboru wedłu)C uznania. tów, obecnie mieszczą się przybytki nauki
Uch"l'.rała Rady Ministrów µrz,~.mwa oo~~~~--------------------------------------------------~
nadto kilka...«et tysięcy obywał.cli. którzy
dotychczas ke>rzystali z kart HI kategorii,
do kategorii IR. Dotvczy to s.wngólnie znacrnei grupy byłych gó:rniirów śląskich.
· Komunikacja samochodowa ulegn;e znacznemu usprawnieniu
którzy prLekroczyli wiek. 6ll 1a.t i z ~~go tytułu otrzymywali karty III k2tei?ori'. Przesunięcie oznacza dla tei grnn:v zwi~itS'Z3nie
miesięcznych przyw..ałów chleba o 1 kg,
tłuszczu ·o 0,5 kg i mięsa o 0,25 kg.
Utrzymano dod&.tki dla matek i dzieci.
przy czym minister Aprowizacji upoważ-

dawnych pa/acach

ku/tury

Łódzki

PKs otrzyma 60 nowych autobusów

Ośrodek szkolny profilaktyki · przeciwgruźliczej
powstanie wkrótce w Rudzie Pabianickiej

·
W d oskonał ych w arunk a eh 1ok a1owych 1
ITU<>h rriiesc·i· Slię w Rudzie Pabianictereno\·•J"
cr1mnaz3·um i liceum,
kie1· koedukacvJ·ne
. w.1
„.
którym obecnie kształci się 360 uczniow
uczennic. Młodzież ta korzysta ze świetnych warunków mieszkaniowych, gdyż
ośrodek jej nauki urnie::::.,.-- _ wstał w ~uk
su.sowych willach dawnych fabrykantow,
milionerów łódzkich.
inicjatvwY Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego, które wzięło pod uwagę

z

zarówno do·bre warunki klimatyczne, J·a~
w
k---"1tkacv1·necrn
· lokalowe ...cn1'Y\nazJ"um
.... ~
·
'-""'-'
~··
i
w
·e
talc1"ć
ks
·
R u dzie, postan-OWlono
.1
prze z
przeciwgruźliczej,
ośrodek profilaktyki
przeznaczony w pierwseym rzędzie dla młodzieży okręgu najbliższe_go Lodzi i Rudzie
Pabianicki.ej.
Realizacja słusznego te<>'O projektu, finansov.:a!le.~o rni~zy. innymi pr:zez Zarząd.
nast<>ni J11Z w na.ibhzszvm czasie.

~En~~~=~;~~~~~~~;if~

po ukończeniu wszystkich egzaminów.
Poniżej podajemy terminy IOg'łosze.nia
wyników.
.Na wydziale huroanistvcznym lisb..• wyw1esrone zostaną jeszcze przed 19 października: na wydziale matematyczno-przvrodniczym dziś o 12-tej: na wydziale lekarsk:!-m i stomatologicznym - dziś, na wydziale prawno-ekonomicznym mniej więcej
·
za tydzień.
. -!ed~e. wydzi!lł farmac~u~yczny o-głosił
JUZ wyroki w dnm 24 wrzesma.

,
TEATR •
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Cz11telnic11 '!,i§za

&DZIE WYBUDO. WAĆI

Od dłuższego czasu omawia się na łamach prasy łódzkiej plany budowy Teatr.u
Narodowego w Lodzi. Jest t<> sprawa, ktora ciągnie się już od szeregu lat. Jeszcze
dawne magistraty
trzydzieści lat temu łódzkie rozpisywały konkursy na budowę
reprezentacyjnego gmachu dla teatru w naszej robotniczej Łodzi.
Projektowano budowę teatru na terenie
Kilińparku kolejowego przy zbiegu ulic
skiego i Namiowicza. Glosy były za i prze.ciw. Najważniejszą przeszko d ę s tanowił a
ciasnota miejsca na tym terenie.
Obecnie sprawa ze sfery dysku8ji ma
przejść na realne tory. Teatr ma stanąć na
Placu Dąbrowskiego, tuż obok Sądu Okręgowego, w miejscu, gdzie pomysłowi aanatorzy chcie}i wznieść gmach województw8.
d 1.
b łb t .
, .
.
N awiasem
-~ ··
· •
1 o is·.ny
b · mow1ąc, N Y dY
·
a 0• e Illla{a · pozo·
wo1ąt; ur amstyczny.
·
sta'5 nlica - gmach wojewodztwa mia1 się
wspieri>.ć na kolum.:Jach. Tramwaje przejeżdżałyby p<:id siedzibą „wojewodzica" sana.
cyjnego itd.
Dlaczego więc obecnie teatr ma być
wzniesiony w tym ciasnym. zakątku? Czy
tiie mamy innych, rozleglejszych i o wiele
odpowied.niejszych terenów?
• · w cent rum L ow o1nosCI
Pl
·
h t
•
h t
b
•
„_..T uz za b'acem
ereno~ g. e UZd, po roz 10~ce z urzonyc
~ - naprzeciw gmachu Urzędu WoJewodzkiego miasto otrzymało rozległe tereny dzisiaj zupełnie puste. Czy nie możnaby
tam właśnie, w pobliżu najludniejszej dzielwznieść
Bałut,
robotniczej
nicy
reprezentacyjny gmach Teatru Łódzkiego?

miasta winni się nią zająć póki czas. Obok
Teatru możnaby w przyszłości na tych terenach wznieść jeszcze szereg innych reprezentacyjnych gmachów, oo stworzyłoby
okazałą i prawdziwie piękną dzielnicę naszego tak szarego miasta.
Jerzy Zawadzki

Wszystko przemawia za umieszczeniem
Teatru właśnie w tym miejscu. Dojechać tu
można bezpośrednio każdym prawie tramwajem łódzkim. Rozległość miejsca daje
wspaniałą perspektywę, godną wielkiego
miasta.
nasi ojcowie
Sprawa jest poważna

Szczep.

Zasiłki rodzinne
dla dzieci stypendystów

Dz1·ęk1· ma1· ątkom PNZ
• .
•
b ę d ZJ.emy m1e1I

.

w1,ęce;

mleka

Celem zwiększenia dostaw mleka dla I dadzą ca 500.000 litrów mleka w ciągu romieszkańców miast, Zarząd Okręgowy ku.
• • •
Państwowych Nieruchom-0ści Ziemsldch
.
•
.
przystąpił do zestawienia obór w mająt- OD RED~CJI:
Tr~Jemy pawvzsre poczynania Jt!e:
większych
kach, p<:iłożonych w pobliżu
miast ze sz~gólnym uwzględnieniem s1'u- r<?wru.et:wa Panstwo"."Ych N1eruehomosc1
pisk fabrvcmych. Sa to dopiero począt- Z1emskich za krok p-1erwszy. W stosunku
do potrzeb Lodzi i innych miast produkcJ·a
oprócz korzyści, ułyną- mleka w oborach PNZ J·est J·eszcze niewyki, które .~ednak,
·'
1
cych w postaci mleka dla pra""
"~ J·ących, be..- starczaJ.·ąca. Trzeba szybko rozbudowywać
dą miały poważny wpłvw na prace hodow- obory podmiejskie i zwiększać ich produl.
cję.
lane.
Obory zostały całkowicie zreorg-ani.rowane i uzupełnione nowym pogłowiem krów.
Wybrane krowy odznaezają się dużą wydajnością mleka i odoowiadają wszelkim
ZEBRANIE
wymogom zdrowotności. Zapewnienie doZwiązku Zaw. Prac. Sam. Teryt.
Zarząd
brych warunków pss~wych i stałej opieki i Użyt.
Publ. w Polsce - Oddział I w Łodzi
umożliwią wysoką produkweterynary.ine
·
ta
taki
Ob
k
.
3 października br.
że w dniu
zawiadamia,
1 -a.
e zes Wiono w maory
cJę me
jątkach: Ro,gów,' Leszno, Skotniki i Rąhień o godz. 10-tei odbędzie się zebranie pracow·
z · dostawą mleka dla Lodzi. Czvrvczyn z ników Wydziału Oświaty w lokalu związko
dostawą dla Pabianic. M::tłusy Wielkie z wym przy ul. Wólczańskiej 5,
dostawii dn Częstochm,,..- Pohrnnwici:i z doPODWIECZOREK TANECZNY
stawą do Krakowa. Policzna z dostawą do
Zarząd Związku Zaw. Prac. Sam. Teryt.
Pionek i Garbatki.
i Inst. Użyt. Publ. Oddział I w Lodzi zawia
Wszystkie obory liczą 190 krów, które damia, że w niedzielę, dnia 3 października
br. o godz. 17-tej odbędzie się w lokalu
(Wólczańska 5) podwieczorek
związkowym
taneczny dla członków i sympatyków chóru,
W dniu 2 października br. o godi. 11-tel monstrowanie eksponatów wytwórczości drob sekcjj muzycznej i dramatycznej.
Ponadto zapraszamy wszystkich członków,
Wystawa teg-0 rodzaju jest
odbędzie się w ogródku TIVOLI, ul. Daszyń- nych rolników.
skiego Nr 1 otwarcie Jesiennego Pokazu Kwia pierwszą w Polsce p'J wojnie. Niewątpli" :e Związku amatorów tańca. Wstęp bezpłatny.
tów, Owoców i Warzyw, urządz0nego przez wzbudzi ona duże zainteresowanie całego spa
Z LIGI MORSKIEJ
Zw. Samopomocy Chłopskiej, Zrzeszenie łeczeństwa, a w szczególności uczącej się
Za.rząd Oddziału I Ligj Morskiej przy Okrę
\młodzieży i drobnych rolników. Wystawa bę
Ogrodnicze na Wielką Lódż. pow. łódzki.
Wystawa ma na celu spopularyzowanie dzie trwała tylko 3 dni. U. d,o 4 m1:7ilzierni· gu celem Z'Jrgani:wwania życia towarzyskieLiai
~„,.,tM1,.,~; ć.„;„tlirv
11:0 na tPrPn iP
osia_gnieć tej gałęzi pracv. jak również zade- ka br. włączni"'
L

W

I

Wystawa kwiatów, warzyw i owoców

I
I

l

Wobec częstych zapytań różnych instytucji
i osób Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że ubezpieczeni, których dzieci korzy
stają ze stypertdiów, mają pełne prawo d<.>
pobierania zasiłków rodzinnych również i na
te dzieci ubezpieczonego, które same podlegają ubezpieczeniu chorobowemu z racji
uczęszczania do s'Zk6ł przyspoS<.>bienia prze·
mysłowego lub liceów przemysłowych. ZUS
wychodzi z założenia, że w każdym z wyżej
wymienionych wypadków, rodzice nie są zwol
nieni od obowiązku dbani 0 dziecko.
.
a .
.
.
Wyjątek stanowi. ą w.ypadki, gdy całkowity
kosz t wych owania dziecka pokrywany j est
· t o do
z f un d us zów pu bł.icznych . O d nosi s1ę
uczniów szkół wojskowych i stypendystów,
studiujących za granicą.

I

Związkach

Zawodowych
przy ul. Al. Kościuszki 85, I-sze
piętro, urządza w dniu 2. 10. 48 r. Wieczorek
Taneczny połączony z wielefma atrakcjami.
W dniu tym wszyscy członkowie i sympatycy
Ligi M0rskiej winni tłumnie wyjść na spotMorskiej

kanie Lidze Mor.skiej

i

poprzeć powyżSzą

imprezę.

KOMUNIKAT

Zawodowego Dziennikarzy R. P.
(Oddział w Łodti)
Koledzy, którzy dotąd nie podpisali dekla.
racai do Funduszu Pośmiertnego zechc' to
uczynić do dnia 15 patdziernika r948 r a to
pod ryg0rem zawieszenia w prawach ~złonków. Deklaracje składać mpżna codziennie
u sekretar?!a Związku - Narutowicza 130
w godz. od 11 do 14-ej.
druga
że
Równocześnie przypomina się,
i trzecia składks nbtT>A .są najpóźniej do
l'l JO Hl48 :r
Związku

~ek.reta...b.ł

GtOS

Kronika Pabianic Plan

PABIANl<i

rozbudowy

przemysłu

Hafty, I oronki, kilimy, ceramika,
Ministerstwo Rulnictwa i Reform
Rolny{!h doceniając znaczenie dziedziny wytv..órczości ludowej, którą się zaj
muje od dłuższego czasu T·wo Uniwer
sytetów Ludowych przystą~iło do zor
E!'&nfaowunia 14 ośrodków szkolenia-

ludowego w Polsce

drzeworytn!ctwo-przysporzą docho~ 1

wych dla krzev..ienia najbardziej rozpowszechnionego w Polsce artystycznego tkactwa ludowego. Akcja ta ma
ubecnie szerokie możliwości rozwojo·
we, bowi2m ilość wrzecion mechanicz
nych w stosunku do stanu przedwojen

.Wspólne zebranie aktywistek PPR i PPS
W świetlicy PZPB odbył 0 się w ubie I czości wygłosiła tow. Sulejówna. W dyKOMU Wll'SZUJEMY
głą sobotę wspólne zebranie
aktywu skusji wiele towarzyszek zwróciło uwa
'Piątek,
dnia 1 październ1ka 1948 r. kobiecego członkiń PPR i PPS w Pa- gę na fakt, że kobiety za mało interetianicach. Na zebraniu przewodniczy- sują się życiem spółdzielczym i nie są
Dziś: Jana
I
--:o:-ła tow. Sulej f_,ucja. Referat polityczny reprezentowane w zarządach. PostanoWAŻNIEJSZE TELEFONY
na tem2t ostatnich wydarzeń krajo- wiano wprowadzić przedstawicielki kowych 1 zagranicznych wygłosił tow. biet - aktywistek do zarządu spółdziel
Straż Pożarna O
Grzelak Edmund. Referat o spółdziel- ni w Pabian'icach.
Komisar1at M.O. - 63.
Zmiana numeru telefonu Ubezplerzalni Społecznej - zamiast nr ios nr. 35.
P. C. K. - 112
91
Dworzec Kolejowy
PrzP.mysł białoskórnicz:y koncentrttje łcskórniczego jest zorganizowanie w fa
się obecnie w trzech zakładach biało brykach w Cho1nowie i Prochowicach
Zarząd Miejski 66
skórnicz·, eh. znaidujących się na Sla- działu fttrbiarskiego, co pozwala na
PZPB. - 23
sku Opal:,kim i Doinvm. Obecnie zakła wytwan.anie gotowego towaru zamiast
Telegraf - 213
dy te r.ie;:ależnie ·od wytwarzania półfabrykatów jak to miało miejsce
PPR.
5
skór rękawicrnirzych przystąpiłv do w dawnych fabrykach niemieckich.
--:o:-produkcii skór nodszewkowych tzw.
W roku 1946 produkcja skór rekaDVŻURY APTEK
futrówki
oraz
f!iemzy.
wiczniczych
wvr:iosła 50 tys. mtr kw„
Dziś dyżuruje apteka mgr Bolechowskie·
76 tys. mtr kw„ na rok
Białoskórnia w Prochowicach \VVtwa w 1947 r. g".l przy ul. Warszawskiej nr 6.
·rza zam&ze ze skór jagnięcych i koilę 1948 zaplanowano prodt:.kcję 120 tys.
--:o:-cych oraz imitację zamsz;1, noszącą na mtr kw.
K I N A
Fabryki rękawiczek w Swiclnicy i
Kino , Robotn'ik" - „Postrach mórz" zwę „szera". .Takość skór rękawiczni
czych
ie&t
obecnie
znacznie
wyższa niż Głurhołazac.h wprowadziły obecnie nro
film prcdukcji radzieckiej.
przed woiną, a to ze względu na stuso rlukcję rękawiczek na wkładach futerKino „Polonia" - W pogoni za mę wanie garbnika chromowego. Najwaz kowych ze skór jagniąt krótkowełni
zem, film produkcji amerykańskiej
niejszyrr, osiągnięciem przemysłu bia- stych.

wsi

po1sk~ei

neeo trzykrotnie wzrosk.
Po zori:,anizow:miu te~ dziedziny pla
nuje się zapcczątkowanie prac nad
hafciarstwem, koronkarstwem, firankarstwem, kilimkarstwem i dziewłrir
stwem. VI nastepnym etapie pracy pro
iektuje się popieranie innych dzidów
artystycznych przemysłu ludowego, jak
ceramika, drzeworytnitwo itp.
OrganLowane 0°becnie przy szkołach
rolniczych ośrodki szkoleniowe tkactwa
ludowego zostaną wyposażone w surowce oraz warsztaty i narzędzia, u·
:sprawniaiące pracę. Plan pracy dla każ
dego z przeszkalanych zespołów b~
dzie opracowany indywidualnie w zależności od potrzeb regionu i poziomu
~łuchaczy.

Sama akcja szkoleniowa, prowadzor.a w Z?-sadzie przez wydziały Oświaty
Rolnicze; Urzędów Wojewódzkich. bę
dzie czynnie wspomagana przez Zwią
zek Samopomocy Chłopskiej. Niezależnie od tego Min. Rolnictwa i Reform
Rolnvch w porozumienii· z Min. Kultu
ry i Sztuki będzie roztaczało nad ośrod
kami szkoleniowymi opiekę za pośred
nictwem specjalnego inspektora.
Z uwagi na brak wykwalifikowanych
sił dla kierowania pracami w terenie,
Min. Rolnictwa i Reform Rolnych zor
ganizowało w ośrodku
szkoleniowym
na woj. gdańskie w Lęborku ogólnopolski kurs dla instruktorów tkactwa
ludowego. Kurs odbył się w dniach
od 2 sierpnia do 1 września rb. Kurs
ukończyło 34 osoby, które skierowane
były orzez wydziały Oświaty Rolniczej Urzędów Wojewódzkich, Zw. sa:.
mopomocy Chłopskiei i Centralę Rolniczą „Samopomoc Chłopska".
.
Na kursie zapoznano się ze sztuka
ludową poszczególnych regionów, tech
niką
farbiarską i tkacką,
montownniem warsztatów tkąckich itp. Tkaniny wykonane na kursie (ok. 150 szt.)
Zięmiach
iły
społeczno-wypoczynkowe
zostaną wystawione na pokaz w Min.
W pracy społeczne.i wyróżnił się ludności oraz prowadziły pogadanki o Rolnictwa i Reform Rolnych.
Z wypoczy11ku wakacyjnego, zorganizowanego przez Główny Komitet obóz w Dunajkach, którego uczestnicy higienie życia codziennego. W pracy umn1111nnm::1111~111mr:in11111m1m1:1n!l1:·111rmn:nr:1w111u:1, 1~111"1''''"" '"l"I'
W cz usów . Akade1ł1ickich, korzystało w przyczyn;li się do terminowego zakuń te.i wyróżr.iły się obozy w Łubienitież. roku okuło 7000 studentów. 3.200 czenia żniw w miejscowych majątk:ich cach, Dziwnowif' i Trzebieży. Obóz w
Przy1·aźni
studentów sp~dziło wakacje na obo- państwowych. Oboz studencki w Re- Łubienicach prowadził ponadto gabi- 1
w nowym lok~lu
zach społeczno-wypoczynkowych, reszta iowie pracował przy budowie zapory net dentystyczny, cieszący się wielką
Wiele stud~nT0
t
p
· · . p 1k
w domach wypoc.:zynkowych.
)koło wodnej, ubóz . w Mikołajkacl;l pracował frekwencją ludliości.
. V\a~zys "."o
rzyJ~zn1
os o-Ra'iO proc. ucze&tników wczasów w da- µrzez cały czas trwania turnusów przy tek pracowało w sekcjach Opieki nad
1
Matką i Dzieckiem, organizując źłobki dzieck eJ rme.~zczące się . w budynku
niach wypoczynkuwvch zwolnionych odgruzowania miasta.
.
rrzy .ul.. Arm11 CzerwoneJ 11, zostało
Uczestnicy obozów, pracowali po- i świetlice dziecięce.
było całkowicie z opłat za utrzymanie,
P0ważne
są
też
osiągnięcia
studen.
przeniesione
do nowego lokalu przy ul.
nadto
w
sekciach,
skupiających
~tu
a około JO proc. korzystało z 50 proc.
zniżki.
Pobyt na obozach społeczno dentów, w zależności od kierunku stu tów na odcinku pracy kulturalnej,.1Armii Czerwonej 5 (świetlica PZPB).
diów. I tak np. sekcje medyczne orga sz~ze~ó~nie w. działalności repoloniza·
T.P.P.R. przypomina., że sekretariat
wypoczynkowych był bezpłatny.
dla miejscowe.i cy.ine1 1 walki z analfabetyzmem.
czynny jest już w nowym lokalu. coWładze państwowe oraz organizacje nizowały ambulatoria
społeczne wyasygnowały na tegorocz- ----------~----~~~-~------------- dziennie w godzinach od 17 do 19.
ną akcję wczasów studenckich około
50 milionów złotych.
Poważnym osiągnięciem tegorocznych
W związku z przeprowadzaną na na- I względnego podporządkowania się wy\\rczasów studer.ckich są obozy społeczno-wypoczynkowe.
Obozy te, roz- szym terenie akcją odszczurzania, w dany!TI .instrukcjom.
,
mieszczono w 14-tu miejscowości c~ , ubiegłym tygodniu prz:szkolone druDzieci, l!łogą ~ozosta~ac tylko pod
nrzede wszystkim na Ziemiach O 1zy- żyny przeprowadziły
PONAD 672 TYS. OSOB ZWIEDZIŁO
odszczurzanie ob- bardzo scl~łą o~1eką osob starszych.
skanych:
WROCŁA WSIU OGROD ZOOLOGICZNY
·ektów specJ"alnych.
Wszystk1~ zwierzęta domow; •. a przeJ
de wszystkim kozy, muszą byc 1zolowa- Od chwili otwarcia ogród zool".lgiczny we
Wrocławiu
zwiedziło
ponad 672 tys. osób .
Społecznej Z początkiem b:ieżącego tygodnia roz ne od miejsc rozłożenia trutek.
Tygodniowa frekwencja wynosi przeciętnie
Trutki rozkładane są na specjalnych około 100.000 zwiedzających. W niedziele
W związku z rozporządzeniem o U- poczęto rozkładanie trutek na posebezpieczeniu Rodzinnym, Ubezpieczal- sjach domów mieszkalnych w dzielnicy zielonkawych kartonikach w miejscach i święta ogród zoologiczny dochodzi do 20
nia Społeczna w Pabianicach zawiada- zachodniej miasta, po lewej stronie rze gdzie szczury mają dużo pożywienia, tys. osób dziennie.
rozstawiana jest woda zatruta w spo- Z fundtF ··~ "-' uzyska14ych ze wstępu Dymia, że w październiku 1948 r. należy ki Dobrzynki.
przeprowadzi rem:mt szeregu
St~erdzić trzeba,
że w wielu wy- dcczkach szklanych. Po czterech dniach r~kcja ogr"
zażądać od wszystkich pracowników,
nieczynnych · zcze pomieszczeń i klatek
padkach
ludność
nie
zastosowała
się
do
kartoniki
z
trutkami
muszą
być
przez
którym wypłacane są zasiłki rodzinne,
oraz wzbog<;~! ZOO o dalsze gatunki zwieSpo- rząt.
złożenia nowych oświadczeń, które po rozplakatowanej w mieście instrukcji, administrację zebrane i spalone.
wypełnieniu i poświadczeniu
przez co bardzo utrudnia prowadzenie akcji. deczki szklane zostaną zebrane przez
KONIE DUŃSKIE DLA ROLNIKOW
Zarząd Gminy, Biuro Meldunkowe Za- Sprawa zwalczania szczmów i szczegó- drużyny odszczurzające.
DOLNOSLĄSKICH
W czasie trwania powszechnej akcji { W ciągu września br. Centrala. R".>lnicza
rządu Miejskiego lub Administratora ły obecnie zaplanowanej akcji zostały
domu, należy przechować w aktach fir bliżej omówione na odczycie w niedzie- odszczurzania zabronione jest rozkłada we W.rocławiu przeprowadziła rozdział 850
lę d. 19 ub. m. Zarząd Miasta Pabianic nie we własnym
zakresie jakichkol- sztuk koni duńskich, półciężkich. 671 koni
my,
wzywa
ludność naszego miasta do bez- wiek innych trutek.
D.K. l>r:zezrtaczono dla osadników indywidualnych.
Zasiłki rodz'inne za październik 1948
resztę
dla spółdzielni parcelacyjno·osadniczych.
·
' r. należy wypłacić tylko na podstawie

Rozwój produkcji

1 tysięcy studentów
O ozy

na

białoskórniczej

korzystało

z wczasów

Ddzystanych speln

swe zadani a

Tow.

Polsko-Radzieckie1·

Akcja odszczurzania miasta

Komunikat Ubezpieczalni

nowozłożonyrh oświadczeń.
Równocześnie Ubezpieczalnia zawiadamia, że druki (oświadczenia) są do

Transport winogron zagranicznych
drodze do Polski

· nabycia w biurach Ubezpieczalni Spow
łecznej w Pabianicach, ul. Kościuszki
Towarzystwo handlu zagranicznego wym zaimie się Państwowa Centrala
25 i w Punktach Kontrolnych w Łasku,
„Dal-Społem" zakontraktowało dostawę Handlowa i Centrala Spółdzielni SpoZelowie, Zduńskiej Woli i Sieradzu.
300 ton winogron z Jugosławii. Trans żywców „Społem" „
Ubezpieczalnia Społeczna port ten oczekiwany jest przed 15 paź
Cena 1 kg winogron jugosłowiań
skich w sprzedaży detalicznej ustalona
w Pabianicach
dzierni!<a.
Rozprowadzenfem na rynku krajo- została no 300 zł.

Ogłoszenie drobne
ZGUBIONO kartę rejestracyjną RKU
- Pabianice na nazwisko Wyrwic~i
Tadeusz
173

Czyta· cie

»Głos

Pabianic«

Rozdział
wytrzymały

d".lbiega obecnie końca.
transport bardzo dobrze.

Konle

Komunikat
Wydział Propagandy Komitetu Wo·
jewódzkiego PPR w Łodzi zawiadamia
że w sobotę, dnia 2 października 194S
r. o godz. 9·ej rano w świetlicy ul. Piotrkowska 55 odbędzie się konferencja
wojewódzkiego aktywu oświatowego
PPR.
Wydział Propagandy
Kom. Woj. PPR
W Lodzi

Wydawca: Woj. Komitet PPR w Lodzi. Komitet Redakcyjny. Red. i Adm. Łódź, Piotrkowska 86. Y.elefony: Redaktor Nacz. 216-14. Sekretariat 254-21. Red. nocna
Dział ouloszeń: Piotrkowska 55. tel. 111-50.Konto PKO VII-1505. Zakł. Graf. RSW .. Prasa". Administracia nie vrzyjmuje odpowiedzh..lności za terminoWY druk ogłoszeń.'
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Państw!v~~ ?:!!~lskiego
w Lodzi ul. Jaracza 27

l

Dzi.ś o godz:info 19.00 potężne dzieło
Shakespcare'a „Otello" w reżyserii
ryka Szletyńskiego.
-..-~TEATR POWSZECHNY
ul. 11-go Listopada 21 - tel, 150-36
Codziennie o godz. 19,15 „Lisie Gniaz·
do" z udziałem Ireny GRYWI~SKIEJ i Ka- 1
rola ADWENTOWIC ZA.
TEATR „SYRENA" 'Irnugutta 1
Dziś o godz. 19.30 komedia p. t. ,,Dobrze
skrojony frak".
Aby tylko dopisała pog'Jda - 'niepokoją czak i Bek w sprincie - i.obaczymy. W każ.
DOMU ŻOŁNIERZA
TEATR KAMERALNY
s i ę wszyscy miłośnicy sportu kolarskiego dym bądź razie tak Kupczak jak i Bek są w
ul. Daszyńskiego 34
mięDziś i cGdziennie punktualnie o godz. i spoglądają z uwagą na b.arometry_ Istotnie tym roku w lepszej formie toteż walka
wyrządziłby nam dzisia j dzy naszymi a czeskimi sprinterami zap0wia
19.15 sztuka C. de Peyert-Chapuis ,Nl:E· wielką szk...,dę
BOSZCZYK Pan PIC" w reżyserii Janusza deszcz, gdyż pozbawiłby nas startu czołowej da się ba.rdzo ciekawie, ale ciekawiej jeszcze
zapowiada się start naszego długodystansoWarneckiego. Udział biorą: Hanna Bielic- staw~i kolarzy cze~kich ~ Helenowie.
.Juz od k :lku dm na ul1each miasta roz· wego mistrza Polski na torze Jerzego Beka
r!ł
H Jl
ka Krystyna Ciechomsk
a llla .z usz wieszane są bialt plaka~y obwieszczające z szos<:>wym mistrzem CSR Vesely'm w
a,
kó:.vna C i::ł •
• ze~ ~:" Guzek, Irena J;I~recka, , przyjazd do LJdzt takich tuzów jale Machek wyścigu na 20 km z finiszami.
STAWIAMY NA ŁODZIANINA
Wanda Jakubm~ka, Janusz Jaron l Kon- (krótkodystansow y mistrz CSR), Cigla.r (ze· 1·
W tego rodzaju wyścigach Bek przedstawia
szł0roczny mistrz CSR w sprmcieJ, Vesely
stanty PągowskL
(zeszłoroczny ; tegoroczny mistrz CSR na d7isiaj wysoką klasę międzynarodową. TaDekoracje Stanisława Cegielskiego.
i innych nie wiele ustępujących im ko kiego zdania są starzy fachowcy kolarscy
sz0sie)
15,
od
i
13-ej
do
11-ej
Rasa czynna od
larzy czeskich. którzy w dniu czis'ejszyrn i jak inż. Szymczyk i wielu innych, ale do tej
. tel. 123-02.
zmierzą się z czołową stawką naszych czoło- i pory n ·e mieliśmy ')kazji przekonać się o
Teatr Komedii l\luzyczne.l· ,,LUTNIA"
wych kolarzy z mistrzem Polski Kupczakiem lym nao.cznie. B~k bowiem startował w wyśPiotrlrnwska
243
cigach póldyst:msowych tylko w konkurencji
Os.~tnie dni! Wesołej operetki z muzyką i Bekiem na czele.
kraioweJ, a nie spotkał się jes7.cze ani razu
POJEDYNEK VESELY - BEK
J. Giloerta ,,.Cnotliwa Zuzanna". W roli
O jakości tej imprezy nie pot1·zebujemy w tym se?,onie z silną stawką zagran'czną.
ZA
się chyba rozpisywać Machl<a i C:glara 0 glą- Dzisiaj trafia mu się ta okazja. W '"".ścigu
'' ZU ' NNY" wystąpi .J. Kenda. Chór daliśmy już w roku ub:egłym i znamy ich I' na 20 km z fmiszamt, które będą prem:0wapra·
świata
dla
Zniżki
Balet - ,Orkiestra.
klasę. W roku ubiegłym byli bezkonkuren- ne, obok mistrza CSR na szo~ie Vesely'ego
cy - wa.me.
Teatr „OSA" (sala zimowa) Zachodnia ł3 , c:vjni czy ,.., tym roku c;;dzą im radę Kup· startować będą zapewne i Ciglar i Machek
1~----~~~--~~~~~,--~~------------------~--------__,----tel. 140-09
Codziennie o godz. rn.30. w niedzielę
o godz. 16 i 19.30 „ROZKOSZNA DZIEWCZ~NA". Ostatni~ d_ni. Swiat pracy otrzymuJe 5ą proc. zmżk1. W przygotowaniu
Jestem przysięgłym choć tylko platon'cz- ce i zawołać: „O młodzieży!" Bowiem wyrwa
znakomita komedia muzyczna R. Stol~rt
sportu kolan=kiego. Nie ni spod opieki tatusia i mamusi na przeciąg
„Daru.i mi jedno spoirzenie" (Pepina) z nym zwolennikiem
będzie w tym n'.<' prze:.ady, jeśli powiem. że trzech godzin, mł0dzi entuzjaści kolarstwa ·
głównej.
roli
w.
Jamry
Zofia
mam na tym punkcie po prostu „kręćka" (od wyżywają się na trybunach wszechstronnie.
Teatr Kukiełek R. T. P. D. ul Nawrot 27 słowa „kręcić''), To też dzislejszy mecz ko- Ponieważ nikt nie pilnuje ich jak siedzą,
d~je w:idowi-!Jko !,Pinokio" według Coll.:>· larski w którym zmierzymy się (to znaczy wiec siadają na bandzie (nazwa ta powoduje
cli. ego. Codzienme dla dziatwv szkolnei. w nie my wszyscy. a tylko nasi najbardz'ej u mnie niezbyt pochlebną asocjację) i zwienuare zamówień, :cl. w niedziele i świeta dla kompetentni przedstawiciele) z naszymi przy· szają nogi na zewnątrz toru trwając w te'.
szerszej publiczności. Kasa czynna od godz. jaciólmi, jeśli chodzi o politykę, a nieprzy- pozycji aż d'.> ochrypnięcia„, speakera.
10-tei. Prosimy o wcześnieisze na.bywanie jaciółmi , jeśli chodzi o sp'Jrt - Czechami ,
Po zawodach z czapkami (przeważnie ucz·
biletów.
przyprawia mnie o bicie serc.a.
niowskimi) zawadiacko przesuniętymi na ba·
Il·Jti Koncert SymfociM.:n:v Filharmonii
Podczas wszystkich ostatnich zawodów w kier, z papierosami tkwiącymi nonszalancko
ST. SZPINALSKI - WL. ORMICKI
Helenowie ciągle rozlegał się bek:
w kątach ust, pchają się przy wyjściu toru- Bek. Bek! Nie daj się! Jerzyk! Trzy- jąc sobie drogę s0czystymi przekleństwami.
W nadchodzą.cy pią.tek, 1 października
Młodość nie wszystko tłumaczy.
1948 r„ Filharmonia Mieiska w Lodzi go- maj fason!
- Brawo. Jerzyk! itp.
Bardzo bym chcial, moi drodzy, żebyśmy
śi;:ić . bę,dzie je~neg-o z. najznakomitszy ch
piamstow P Jlslnch Stamsława SzpinalsJ,iedzisiaj zdali podwójny egzam:n - na torze
Na.i'.łł'Jśniei oczywiście „beczy", albo ra·
J!:O. Na prog;-am koncertu złożą. się: Kon- czej „bekuje'', najmłodsze pokolenie miłośni· i naokJło toru.
cert Fortepianowy I. J. Paderewskiego, ków tego sportu, poczynając od tych, którzy
I dlatego oprócz okrzyku: „Bek, trzymaj
Symfonia Jm.viszowa W. A. Mozarta i nre- do zaprawy używają je>.zcze trzykofowych fason!'' wznoszę Jeszcze jedE'n okrzyk:
ludium symfoniczne Gablenza „Zaczarowa- rowerów.
„Publiczności. Szanowna! Trzymaj fason!"
ne j~zioro". Dyi-yg-uje Włodzimierz OrSprinter
ręzałamać
chciałbym
tego
marińneslE'
Na
·
micki.
Zwraca się uwagę P. T. Publiczności na
t1'. iż w obecnym se.zonie koncerty Filharmonii rozonczynaja się nunktualnie o go6080
.
dzinie 19-te.i.

Hen-1
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A b y ł ylko

dopisała

pog oda •••

Dzisiaj o godz. 17.30 wielkie międzynarodowe zawody
kolarsk ie na torze helenolv skim
I

I

I
I

Jerzy k ·trzyn taj fason !

oraz pozostali Czesi, toteż Bek będzie miał
dzisiaj piękne pole do pJpisu i wierzymy, że
ulubieniec Łodzi pojedzie dzisiaj z taką samą
brawurą i ambicją, z jaką walczy zwykle o
Zwycięstwo nad koalicją
poważną stawkę.
cze~ką będzie nie łatwe. Czesi starać się będą
niewątpliwie pomagać swoim, Bek natomiast
„p0magierów" będzie miał o wiele słabszych, •
gdyż klasa naszych chłopców jest bez porćw
nania mniei wyrównana, ale wierzymy, że
własny tor i własna publiczność pomoże ło
dzianinowi w odniesieniu zwycięstwa nad
czołową elitą k0larzy czeskich.
W SPRINCIE LEPSI BĘDĄ CZESI
w sprincie prawdopodobnie nie damy jesz
cze rady Czechom. Kupczak na torze ł6dz
kim nie czuje się tak pewnie jak u siebie w
Krakowie, toteż nie będzie mógł zapewne wy
dobyć z siebie wszystkich możliwJJści w wal·
cę z Ciglar'em czy Machkiem. Bek natomiast
nie rozporządza taką końcówką jak krak-0wianin, toteż w sprincie nie wróżymy i jemu
wielkich sukcesów. Machek i Ciglar okatą
się z pewnością szybsi.
Dzisiejsze więc zaw0dy, których organłzlłcją zajmuje się Zw. K.S. „OBzież'' zapowiada
się b. ciekawie, toteż sądzimy, że dzisiaj try·
buna helenowska nie pomieści wszystkich
miłośników sportu kolarskiego, którego piękne tradycje, jeśli chodzi .., tor, podtrzymuje
tylko Łódź.

I

piłki ręcznej

Uwaga milo· 111 cy giwnastyki,

6'1NA
ADRIA - „Lekkomyślna siostra"
godz. 18, 20.30 w niedzielę 15.30
film dozwolonv. dla młodzieży
„Gilda"
BAŁTYK gbdz. 16, 18.30, 21, w niedz. 13.30
fil!'· mi::C:u?:'"'1ol0ny dla młodzieży.
BA.JKA - ,.Zielone lata"
godz. 17.30. 20; w niedz. 15
film dla wJodzieży dozwolony
„Program aktualności kraj.
GDYNIA i zagra. nr 32"
godz. 11, 12. 13. -16. 17. 18. 19. 20. 21.
HEL (dla mhnzieży) - „Młodość Tomasza Edisona"
godz. 16, 18, 20: w niedz. 16
film dla młodzieży do.zwol.:0ny
MUZA - „Siostra lokaja"
godz. 18, 20 w niedz. 16
film dla młoOOieży d<niwolony
POLONIA - „Noe w Casablance"
godz. 16, 18.30, 21 w niedz. 13.30
fllm dozwolony dlą młodz.ieży
PRZEDWIOSN IE - „Nauczycielka bawi
się"·

i boksu·

Wojewód zki Urzqd K.F. rozpoczyn a szkolenie dla przodown ików tych sy:ortów
f. a więc: gim·

W'Jjewódzki Urząd Kultury Fizycznej w Łodzi, z dniem 5 października r. b. rozpoczyna
na przodowników p'Jwakcję szkoleniową
szechnego w. f. Akcja ta dostępna jest dla
kandydatów i kandydatek ze wszystkich piaIł'

sornwie shandal u w

Wydział

nów organizacyjnych jak: szkolnictwo: „S.P.", kursów z trzech dziedzin w.
Wojsk-0, ZMP, OKZZ, „Gwardia", Samopo· nastyka, piłka ręczna i boks.
Zajęcia na kursach odbywać się będą ~
moc Chłopska itd. Przeszkolenie trwać będzie
drugi dzień po 3 godziny w tym 2 godziny za
do 15 grudnia r. b.
Program akcji wyszkoleniowej obejmuje 5 jęć praktycznych a 1 godzina teorety<:znych.
Wszystkie· kursy są bezpłatne. Zajęcia odbywać się będą w salach YMCA, Helenowa i
Ząierzu
szkolnych.
Warunki przyjęcla na kurs:
1. uk'Jńczona szkoła powszechna
2. świadectwo lekarskie o dobrym stanie
zdrowia
3. dobra sprawność fizyczna
udział
W zebraniu tym wzięli również
4. uzdolnienia organizacyjno · pedagogiczne
pr·zedstawicieJe Ba.ruta (Zgierz), którzy zre5. zamiłowanie dJ w. f. i sportu
!erowal1 przebieg pożałowania godnych zajść
6. ukończony 16 ro~ życia.
na boisku. Po wyjaśnieniach złożonych przez
Podania za pośrednictwem poszczególnych
v. prezesa ŁOZPN Zatkego i wypowi .~dzlach pionów organizacyjnych należy kierować pod
pro
odczytano
zebrańycb,
nlema1 wszystkich
adresem: Sekcja Kultury Fizycznej W.1Jjetokół z zawodów sporządzony przez sędziego wódzkiego
Kultury Fizycznej
Urzędu
Walczaka. Zebranie zdecydowało iednogłoś· Łódź, ul. Curie-Skło'1owskiej 28,
nie, iż d1rnbodzenia w tej sprawie w drodze
* **
nv~ryr•':~.arnri wi"':„„ ............ enro," ,1-=;.. \t. ~· r..,.'al
Na terenie Łodzi powstała nowa Poradnia
Gier i Dyscypliny ŁOZPN i zapoznać -~ zeb!a Sportowo-Lekars ka przy C. W. San. ul. Ze·
nym małeNtłem Wojewodzki Vrz~<ł I<ul!ury romskieg0 113. Poradnia ta wyposażona jest
Fizycznej.
w niezbędne utensylia dla badań lekars·
kich. Łódź sportowa z zadowoleniem przyj·
muje tę nową zdobycz. Badania lekarskie
odbywać się będą C'Jdziennie w godzinach od
13. Sądzimy, iż p'Jszczególne piony organiza·
cyjne zainteresują się tą Poradnią, zwłaszcza
niem 'J sportowym wyrobie.i.u I rc7.u.ta~ach teraz przed jesiennymi marszami.
Polaków. Podkreślany zwłaszcza jest wynik
Łomowskiego w pchnięciu kulą, który wedlug
tabeli fiń5kiej, jest po wyniku Z.itoµka w
NA ODBUDOWĘ WARSZAWY
biegu na 10 tys. m, na~lepszym wynikiem,
dochód z meczu piłkarskiego
osiągniętym na zawodach w Bukareszcie.
Z powodu zajęcia . stadionu Łódzkieg1'
Klubu S{)Ortowego w Łodzi (Al. Unii 2)
Łodzi w dniu 2 października Pl'ZeZ inne drużyny
związkowy
sport.owe. mecz piłkarski. zainicjowany
Związek Zawodowy Robotników i Pracow
przez praoowników Wydziałów P11rsonalneCeramicznego
Budowlanego,
ników Przemysłu
go i Finansowego Zarządu ·Miejskiego w
i Pokrewnych Zawodów, Oddział w Łodzi za Lodzi odbędzie się w niedzielę 3 paździer
wiadam1a, że przy Związku pwołano Klub nika rb. Początek o godzinie 16.
Całkowity dochód z imprezy przeznacZP
Sportowy pod nazwą „Budowlani" - Łódź,
Z-K
się · na odbudowę Warszawy.
Skład Zarządu przedstawia się nastę-;iuiąco:
1. Prezes _:_ Kołodziejski Ryszard
Kino
,,,WISŁA"
Kino
2. Sekretarz - Stami·r'.>wski Stefan
Antoni
Witczak
Skc;rbnik
3.
D7liś PREMIERA!
4. Wiceprezes - Kopka Kazimierz
Film produkc.ii radzieckiej
5. Referent sportowy - Jankows.ki Jerzy
6 Gospodarz - Kozak Edw::ird
7. Członek Zarządu - Komor'JwE<ki Zeron
~'
W roli głównej: H. LAUR -~-i::..S1~'
8. Członek Zarządu - Gaba\"a Zdz t sł'lw.
~
RAPPOPORT
H.
Reży~e.r:

Gier i Dyscypliny

ŁOZPN-u

prowadzi dyscyplin arne dochodze nie

W związku z wypc.!lk.ami jakie miały miejsce w Zgier:r.u na meczu Boruta (Zgierz) -

TUR (Łódź) odbyło się specjalne posiedzenie
zarządu ŁOZPN z ud11ałem przedstawfoieli:
Wcjew. Urzędu Kultury Fizycznej dyr. No·
nasa, Woj, Komitetu PPR nacz, Kryńsldego,
Woj Komitetu W. F m. Łodzi red. Szu.nlew
skiego, prezesa Klubu Dziennikarzy Spo"i'to·
wych red. Rozmyslowleza, OKZZ - ob. Kir.
kickiego i delegata Zarządu Głównego Zw.
Zaw. Prac Pnem. Chemicznego - ob. Swobody,

qode. 18, 20 w n1edz. 16

1

Lekk oatIec1, poIscy poa'b"I'I I Bukareszt

film dozwolony od lat 16.
ROBOTNIK - .,Aleksander Matrosow"
godz. 16.30, :l.8.30, 20.30 w niedz. 14.30.
„
•
·t
.
film dla młodzieży dozwolony.
Polska. druzy~a lekkoa letyc,m, . która w .... ę
ROl~A _ _ ,.Wakacje"
ła udz1a1 w międzynarodowych mistrms1wach
"edz 15 30
aodz 18 20 30
' ·1a we '·' 't"·
· · od ,at 15. l e kk oa tl e t ycznyc h R ~mun ."1, opusci
·
w
·
•
.
"'
dlanimłodzieży
film •dozwolony
. rek Bukareszt. Dru.zyna pol~k'ł .zatrzym. a ?1ę
REKORD_ „Okoliczności łagodzące"
godz. 18.30 20.30 Ow niedz. 16.30.
1w ~radze pow~otneJ .w M'Jraw1s~iei Ostrawie
film dozwolony dla młodzieży od Lat 16. i gdzie startowac będz1e na w1e.k1cn zaw· ·dach
.
•
f •
lekkoatletycznyc h.
STYLOWY - „Tajemnica wywiadu"
Sportowćy. polscy poz1s,awJ1_ po s0b1e do
godz 16 30 18 30 20 30 w niedz. 14.30.
skonale wrazen ie w Bukaresz .~.e. Cah pra::a
· d. ' 1" ' dl' 'ł d · ż
fil ..
1 ' 1e pozdw~.ony.
rumuńska wyraża się z najw i·ż;iym m:nc;a m.o zie y,
"'WITm
----·--·------------o eJrzeme
; :, godz.- 18,„ 20
w niedz. 16.
film dozwolony dla młodzieży od lat 18
„Uczennica 1-ei A"
~CZA. godz. 16, 18, 20. w niedz. 14.
nie pojadą do USA ale...
film dozwolony dla młodzieży
z pewnością ·to przeżyją
TATRY - „Cyganńska miłość"
godz. 15,30, 18, 20,30 w niedz. 13.
PRAGA (obsł. wł.). Jak don0si prasa cze
~i!m niedozwolony dla mtod:z.ieży.
, chosłowacka, konsulat amerykański w Pradze
odmówił udzieleniP- wiz wjazdowych członkom
ViIS". t\. ~ „Decyzja prof. Milasa"
drużyny hokejJwej „Sokoła", która zamie" - ' :17. 19 21: w niedz. 15
mbd.z;icży dqzwolon.y
rzała wy ; echać na tournee po Stanach Zjed
„Noc w Casablance"
Ą ?-Z •
noczonych.
Komitet organizacy.jny XIV Ollmpiady w
gcdz. lli.80, 18, 20.30; w niedz. 13
Londynie przyznał dodatkow'.> złoty medfll
t'iln 0 ·. r 'on rll;~ młodzieży
ciimpijski przewodniczącej zwydęskiej dru~7 0LNO~".: - - .,Gilda"
żyny sokolic C7Pl'hn~fow.:ol'Jc ich Vlaste noka·
gc ~.-:: 15. 17.30, 20, w niedz. 12.30
,il)
novej .
·v ,.,lony dla młod:z.ieżY.
fil m ·.

I
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Hokeiści

CSR

Nowy klub

w

nDECVZJA Prof. MILASA«
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